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  )(املقدمة 
﷽ 

 

  :قال الشيخ عماد الدين البنتين

الذين يتمسكون �لقران املبني، وسنة احلمد � الذي جعلنا من النهضيني، 

خري العاملني، و�مجاع العلماء املهديني، ومبا قيس من خريات  ىرسوله املصطف

 وعلى اله وصحبه امجعني املتقدمني، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيد� دمحم

  :اما بعد

هم فاعلم ان اهل السنة واجلماعة هم السواد االعظم والفرقة الناجية و 

: وان هذه امللة ستفرتق على ثالث وسبعني ثنتان وسبعون يف النار ملسو هيلع هللا ىلصاملرادون بقوله 

  .وواحدة يف اجلنة وهي اجلماعة رواه ابو داود

واهل السنة واجلماعة هم الصحابة ومن تبعهم يف اصول االعتقاد وهي 

ؤمن : االميان ان تملسو هيلع هللا ىلصاالمور الستة املذكورة يف حديث جربيل الذي قال فيه الرسول 

  .�� ومالئكته وكتبه ورسله واليوم االخر والقدر خريه وشره رواه البخاري ومسلم

: خري الناس ملسو هيلع هللا ىلصوافضل هؤالء اهل القرون الثالثة املرادون بقول رسول هللا 

قرين مث الذين يلو�م مث الذين يلو�م رواه البخاري ومسلم والقرن معناه مائة سنة كما 

  .م بن عساكر وغريهرجح ذالك احلافظ ابو القاس

وهم املرادون ايضا حبديث الرتمذي وغريه: أوصيكم �صحايب مث الذين 

  .همـهم مث الذين يلونـيلون

وانه قد حدث بعد سنة مائتني وستني للهجرة انتشار بدعة املعتزلة واملشبهة 

وغريمها فقيض هللا امامني جليلني ا� احلسن األشعري وا� منصور املاتردي رضي هللا 

عنهما فقاما �يضاح عقيدة اهل السنة واجلماعة اليت كان عليها الصحابة ومن 

تبعهم �يراد ادلة نقلية وعقلية مع رد شبه املعتزلة واملشبهة وغريمها فنسب اليهما اهل 

  .السنة فصار يقال ألهل السنة أشعريون وماترديون



 ٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

دث يف دين هللا : ان ا� احلسن األشعري رمحه هللا مل حيقال االمام البيهقي

حد�، ومل �ت فيه بدعة، بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة 

  .١يف اصول الدين فنصرها بز�دة وشرح تبيني

: وهؤالء احلنفية والشافعية واملالكية وفضالء سبكيالدين ال وقال �ج

ة يدينون � بطريق احلنابلة يف العقائد يد واحدة كلهم على رأي اهل السنة واجلماع

  .٢شيخ السنة ايب احلسن األشعري رمحه هللا

قال احلافظ املرتضى الزبيدي يف شرح احياء علوم الدين: اذا اطلق اهل 

السنة واجلماعة فاملراد �م األشاعرة واملاتردية كذالك قال ابن عابدين الفقيه احلنفي 

  .٣يف حاشيته

رق املنتسبة لإلسالم كما كانت واهل السنة واجلماعة فرقة وسطية بني الف

: وكذالك جعلناكم امة وسطا بني االمم االخرى قال هللا تعاىل امة االسالم وسطا

  .)١٤٣: شهيدا (البقرةكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم تل

فاليهود وصفوا الرب  فامة االسالم وسط بني اليهود والنصارى يف التوحيد،

فقالوا انه خبيل وفقري  ايت خيتص �ا املخلوق وشبهوه �عز وجل بصفات النقص ال

وانه يتعب فيسرتيح وانه يتمثل يف صورة البشر وغري ذالك من االفرتاءات فمن ذالك 

) ١۸١ :هللا فقري وحنن اغنياء (ال عمرانقوله تعاىل: لقد مسع هللا قول الذين قالوا ان 

  .)٦٤ائدة: وقوله تعاىل: وقالت اليهود يد هللا مغلولة (امل

والنصارى وصفوا املخلوق بصفات اخلالق عز وجل فشبهوه به وقالوا إن هللا 

هو املسيح ابن مرمي وان املسيح ابن هللا وانه خيلق ويرزق ويغفر ويرحم ويثيب 

   .ويعاقب تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوا كبريا

                                                           
  ٣۹۷\٣الطبقات الشافعية للسبكي :   ١
  ٦٢معيد النعم ومبيد النقم للسبكي ص :   ٢
  ۷\٢احتاف سادات املتقني شرح احياء للزبيدي   ٣



 ٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فوه وبينهما ظهرت وسطية املسلمني الذين وحدوا هللا عز وجل فوص

بصفات الكمال ونزهوه عن مجيع صفات النقص وعن مماثلته لشيئ من املخلوقات 

  : ان هللا ليس كمثله شئ.وقالوا يف شيئ من الصفات

واهل السنة واجلماعة وسط بني الفرق املنتسبة لالسالم كاخلوارج واملعتزلة 

فاته مثال ففي امساء هللا وص رطني الغالني واملفرطني املضيعني،فهم وسط بني املف

فاملشبهة شبهوا هللا خبلقه واملعطلة  جلماعة وسط بني املشبهة واملعطلة،فأهل السنة وا

 خبلقه وال ينفون امساءه نفوا امساء هللا وصفاته. فأهل السنة واجلماعة ال يشبهون هللا

  .)١١: له شيئ وهو السميع البصري (الشورىقال تعاىل: ليس كمث وصفاته

لقدر والوعد والوعيد واصحاب الكبائر وغري ذالك مما وكذالك يف القضاء وا

  .سأبني يف �به ان شاء هللا تعاىل

وملا كانت مجعية �ضة العلماء كربى مجعيات اسالمية يف اندونيسيا ذهبت 

يف العقيدة اىل ما ذهب اليه اهل السنة واجلماعة األشعرية واملاتردية ويف الفقه اىل ما 

ويف التصوف اىل ما ذهب اليه االمام اجلنيد البغدادي  ذهب اليه املذاهب االربعة

واالمام الغزايل مع حمافظة احلكمة احمللية اليت ال تعارض الشريعة االسالمية وقد 

يسمى جمموع هذه كلها �لفكرة النهضية فسميت كتايب هذا: �لفكرة النهضية يف 

   .أصول وفروع اهل السنة واجلماعة

باب االول اذكر فيه مسائل مهمة بعضها يتعلق : الوبوبت فيه سبعة ابواب

مبسائل معاصرة يف الفقه وبعضها يتعلق مبسائل خمتلف فيها بني الفكرة النهضية وبني 

  .خمالفيها

الباب الثاين اذكر فيه تعريف �ضة العلماء و�ريخ �سيسها وقانو�ا 

  .وة النهضيةاألساسي الذي كتبه الشيخ هاشم أشعري التبوراين وأسس خطتها واألخ

ويف الباب الثالث اذكر فيه تعريف اهل السنة واجلماعة األشعرية واملاتردية 

  .وأصول عقيد�ما ومسائل االختالف بينهما



 ٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ويف الباب الرابع اذكر فيه الفرق اإلسالمية من الشيعة واملعتزلة واخلوارج 

  .واملرجئة واجلربية والقدرية وا�سمة واملعطلة والوهابية

  .اب اخلامس اذكر فيه املذاهب االربعةويف الب

ويف الباب السادس اذكر فيه تعريف الشافعية وما يتعلق �م من طبقا�م 

  .واالقوال املعتمدة عندهم وغريها

ويف الباب السابع وهو الباب االخر اذكر فيه مذهب �ضة العلماء يف 

   .التصوف وهو مذهب االمام اجلنيد البغدادي واالمام الغزايل

لى هللا الكرمي اعتمادي واليه تفويضي واستنادي واسأله النفع يل ولسائر وع

املسلمني ورضوانه عين وعن أحبائي ومجيع املؤمنني وصلى هللا على سيد� دمحم واله 

 .وصحبه امجعني واحلمد � رب العاملني

 )الباب االول يف مسائل مهمة(

  )فصل ىف مسائل الطهارة(

  )مباء معديناملسئلة االوىل الوضوء (

  )٤۸: قال هللا تعاىل: وانزلنا من السماء ماء طهورا (الفرقان

واملراد مباء معدين او ماء منرايل هو ماء معاجل ومعجن �لعناصري واملواد 

  رورة.اليصبح صاحلا للشرب وغريه مث يوضع ىف الق

  هل يصح به الوضوء وغريه من الطهارات؟

منهم من منعها ومنهم  ،الطهارة به فقد اختلف اهل العلم ىف بننت ىف حكم  

  من جوزها.

فمن منعها علل �ن املاء املعدين قد سلب من اسم املاء املطلق ألن  

ه حكمها حكم الكافور العناصري واملواد الىت يعاجل ويىعجن �ا تذوب وختتلط فهذ

  ىف املخالطة.



 ٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  قال النووي يف الروضة:

تلط به والثاين ال يذوب فاالول والكافور نوعان: احدمها يذوب ىف املاء وخي  

  .اي ىف حكم ا�اورة ١مينع والثاين كالعود

واختلف العلماء ىف حد املخالط أهو ما ال ميكن فصله او ما ال يتميز ىف   

  .رأي العني أو املعترب العرف

فاملواد الىت  .اي مل ميكن فصله ٢قال ابن حجر ىف التحفة أشهرها االول  

ميز ىف رأي العني معا فال جيوز الطهارة وال تت اميكن فصله يعجن �ا ماء معدين ال

  .مباء معدين ألنه خمالط كالكافور يذوب ىف املاء وخيتلط به

 ،وهو بعيد ،وعلل بعض من منع الطهارة مباء معدين �نه مهيأ للشرب  

  .حيتمل انه التبس حبكم املسبل

بن السبيل فال رب لنحو احلجاج وافاملاء املسبل للشرب هو ماء مهيأ للش

  وز الطهارة به ألن املعروف عرفا كاملشروط شرطا.جت

: حيرم التطهر �ملسبل لشرب وكذا محل شيئ من املسبل قال ىف فتح املعني

  .٣اىل غري حمله

علل �ن املواد الىت يعجن �ا ىف حكم فواما من جوز الطهارة مباء معدين   

  .ماء الورد املنقطع الرائحة

قطع الرائحة يوافق املاء ىف الصفات فحيث مل يغري املاء التغري فماء الورد املن  

  .املؤثر يف طعم او لون او ريح ال يسلب منه حكم املاء املطلق

  : قال النووي رمحه هللا ىف الروضة  

                                                           
  ١٤\١ضة :الرو   ١
  ٣٤\١حتفة احملتاج:   ٢
  ٥٥\١فتح املعني:   ٣



 ٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

إذا اختلط �ملاء الكثري او القليل مائع يوافقه ىف الصفات كماء الورد 

ستعمل فوجهان: أصحهما ان كان املائع قدرا املنقطع الرائحة وماء الشجر واملاء امل

لو خالف املاء ىف طعم او لون او ريح لتغري التغري املؤثر سلب الطهورية وان كان ال 

  .١يؤثر مع تقدير املخالفة مل يسلب

فماء معدين طعمه طعم ماء ولونه لون ماء ورحيه ريح ماء واملواد الىت ختالط   

  التغري املؤثر. هفيه ال تغري 

اغتسل هو وميمونة من  ملسو هيلع هللا ىلصد هذا القول حديث ام هاين ان رسول هللا ويؤي

  .٢ا�ء واحد يف قصعة فيها اثر العجني رواه النسائي

 ووجه الداللة من هذا احلديث ان اثر العجني واملواد الىت يعجن �ا ماء

  ثر.معدين ال يغري املاء التغري املؤ 

  )املاء املستعمل ةاملسئلة الثاني(

عمل هو املاء املستعمل ىف فرض الطهارة املتساقط من االعضاء املاء املست  

   .بعد غسلها

ان املاء املستعمل هو ماء طاهر ولكنه ليس  ذهب مجهور العلماء اىل  

  .بطهور فال يرفع حد� وال يزيل جنسا

قال: ال يغتسل احدكم  ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا حبديث ايب هريرة � ان رسول هللا 

وهو جنب فقال كيف يفعل � ا� هريرة قال يتناوله تناوال رواه ىف املاء الدائم 

  .٣مسلم

قال احلافظ العراقي استدل به الشافعي واجلمهور على ان املاء املستعمل   

  .١مسلوب الطهورية فال يتطهر به مرة اخري

                                                           
  ١٦\١روضة الطالبني :   ١
  ٢٤۰النسائي : احلديث ٢

  ١٣٣اجلزء االول ص.   صحيح مسلم   ٣



 ٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واصحابه � احتاجوا ىف  ملسو هيلع هللا ىلصواقرب شيئ حيتج به ان النيب : قال النووي

  .٢معوا املستعمل الستعماله مرة اخرىاسفارهم الكثرية اىل املاء ومل جيمواطن من 

وذهب املالكية اىل ان االستعمال ال يرفع طهورية املاء فيجوز استعماله ىف   

  .٣الوضوء والغسل وحنومها ولكن يكره استعماله ىف ذالك ان وجد غريه

واملاء  ،القلتنيومعلوم ان حبث املاء املستعمل هو حال كونه قليال اي دون   

  .الكثري هو الذي يبلغ قلتني فأكثر

والقلتان مخس قرب وىف قدرها �ألرطال أوجه الصحيح املنصوص عند 

  .النووي مخس مائة رطل �لبغدادي كما ذكره ىف الروضة

  .وهذا القدر  ىف اندونيسيا يساوي مائة وستني لرتا تقريبا  

  )ضوءاملسئلة الثالثة الغسل الواجب يكفي عن الو (

عن الوضوء ودليل ذالك قوله ان الغسل الواجب يكفي  اتفق العلماء اىل  

  ) ٦املائدة:  وان كنتم جنبا فاطهروا (: تعاىل

  .فلم �مر بغري االغتسال فدل على اجزائه

الم سلمة امنا يكفيك ان حتثي رأسك ثالث حثيات مث تفيضني  ملسو هيلع هللا ىلصولقوله   

  .املاء على سائر جسدك فتطهرين رواه مسلم

ال يتوضأ بعد الغسل  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن عائشة � ا�ا قالت: كان رسول هللا   

  .رواه الرتمذي وقال هذا حديث حسن صحيح

عني ان ال يتوضأ بعد التابو  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا قول غري واحد من اصحاب النيب

  .الغسل ذكره املباركفوري ىف حتفة االحوذي

                                                                                                                                      
   ٣٤\٢طرح التثريب يف شرح التقريب العراقي   ١
  ١٥٤ا�موع: اجلزء االول ص.   ٢

   



 ٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اين اتوضأ بعد الغسل : ل لهوعن ابن عمر رضي هللا عنهما انه قال لرجل قا  

  .فقال له لقد تعمقت

وإذا احدث املغتسل يف اثناء الغسل مبس الذكر او غريه فإن عليه اعادة   

  .الوضوء بعد الغسل

وقد ذكر الشيخ نووي البنتين ىف �اية الزين طريق الغسل الذي يكفي عن   

ء خبصوصه مث الوضوء وهو ان ينوي املغتسل رفع احلدث األكرب عن حمل االستنجا

  .١لباقي بدنه ة اخرى�يت بني

  )املسئلة الرابعة اللبث يف املسجد للحائض(

 جيوز للحائض ان متكث ىف املسجد، ذاهب االربعة على انه الاملاتفق   

: امر� تعين النيب ه البخاري ومسلم عن ام عطية قالتواستدلوا على ذالك مبا روا

خلدور وأمر احليض ان يعتزلن مصلى وذوات ا ان خنرج ىف العيدين العواتق ملسو هيلع هللا ىلص

 .املسلمني

  .: ال احل املسجد حلائض وال جنب رواه ابو داودملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا  

صرحة هذا املسجد فنادى �على  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ام سلمة قالت دخل رسول هللا   

  .صوته إن املسجد ال حيل حلائض وال جلنب رواه ابن ماجه

ملتوضئ كما قال ابن قدامة إن وعند بعض احلنابلة جيوز اللبث للحائض ا  

  .٢احلائض مثل اجلنب إذا توضأت جاز هلا اللبث

  لوضوء للحائض والنفساء بل ال يصح.والشافعية يقولون ال يستحب ا  

قال النووي يف شرح مسلم: واصحابنا يتفقون على انه ال يستحب الوضوء 

قد انقطعت  للحائض والنفساء ألن الوضوء ال يؤثر ىف حدثهما فإن كانت احلائض

  .١حيضتها صارت كاجلنب وهللا اعلم
                                                           

  �٣۰اية الزين :   ١
  ۹٦\١املغين:   ٢



 ٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

جيوز يقول انه  ومذهب الظاهرية لداود بن علي الظاهري واتباعه كابن حزم   

واستدل للحائض اللبث يف املسجد مطلقا وهذا القول خمالف جلمهور العلماء 

  .: املسلم ال ينجس رواه البخاري ومسلمالظاهرية حبديث ايب هريرة

  )ة قراءة القران للحائضمسااملسئلة اخل(

ة قراءة  القران للحائض ذهب املالكية والشافعية ومجهور احلنابلة اىل حرم  

  حىت تطهر.

 يقصد به وملمن ذالك اال ما كان على سبيل الذكر والدعاء  وال يستثىن

  التالوة.

  امع ان كال منهما وجب عليه الغسل.واحلائض ىف حكم  اجلنب جب

كان يعلمهم   ملسو هيلع هللا ىلصن ايب طالب � ان رسول هللا واستدلوا حبديث علي اب  

وابن والنسائي  القران وكان ال حيجزه عن القران اال اجلنابة رواه ابو داود والرتمذي

  .قال الرتمذي حديث حسن صحيح ماجه وامحد وابن حزمية

ال تقرأ احلائض وال  :قال ملسو هيلع هللا ىلصوحديث ابن عمر رضي هللا عنهما ان النيب   

  .ن القران رواه الرتمذي وابن ماجه والدارقطين والبيهقياجلنب شيئا م

وذهب مالك ورواية عن امحد اىل جواز قراءة احلائض القران ألنه ليس ملنع   

احلائض لقراءة القران دليل اال القياس �جلنب وحديث ابن عمر قبل ضعيف ألنه 

  .ةمن رواية امساعيل بن عياس عن احلجازيني وروايته عنهم ضعيف

القراءة عن ظهر قلب اما القراءة من املصحف فلها  راد �ذه القراءة هيوامل  

ال  حكم اخر حيث ان الراجح حترمي مس املصحف للمحدث لعموم قوله تعاىل:

   .)٧٩ميسه اال املطهرون (الواقعة: 

                                                                                                                                      
  ٢١۸\٣  شرح مسلم:  ١



 ١٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ليمن وفيه: ااىل اهل  ملسو هيلع هللا ىلصوملا جاء ىف كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النيب 

  .رواه مالك والنسائي وابن حبان والبيهقي ال ميس القران اال طاهر

مذهبنا انه حيرم على اجلنب واحلائض قراءة القران قليلها قال النووي:   

  .١وكثريها حىت بعض اية و�ذا قال اكثر العلماء انتهى يف ا�موع

وكذا ، لكن إذا كانت احلائض طالبة تقرأ كتا� فقهيا فيه اية فقرأ�ا فال �س  

  .والواعظة ألجل املراجعة واملواعظحافظة القران 

قال الشيخ ابو بكر بن شطا الدمياطي ىف اعانة الطالبني: وخرج بذالك ما 

إذا مل يقصده كما ذكر �ن قصد ذكره او مواعظه او قصصه او التحفظ ومل يقصد 

  .٢معها القراءة مل حيرم وكذا ان اطلق كأن جري به لسانه بال قصد شيئ

  )إزالة الشعر للحائض واجلنب ة حكماملسئلة السادس(

فائدة قال ىف االحياء ال ينبغي ان حيلق : قال اخلطيب الشربيين ىف اإلقناع  

ب إذ ــو جنــيقطع من نفسه جزءا وهاي رج دما او يبني ــحد او خيـاو يقلم او يست

  .٣سائر أجزائه ىف االخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه جبنابتها ردـي

: وينبغي ان ال يزيلوا قبل الغسل شعرا او ظفرا وكذا دما فتح املعني وقال ىف  

  .٤ألن ذالك يرد ىف االخرة جنبا

  .وهذا احلكم كله غري واجب بل مستحب فمن فعل فال إمث عليه  

قال الشيخ ابو بكر بن شطا ىف اعانة الطالبني وينبغي ان حمل ذالك حيث 

  .٥القصر كأن دخل وقت الصالة ومل يغتسل واال ف

                                                           
   ١٨٢ا�موع: اجلزء الثاين ص.    ١
  ٦۹\١اعانة الطالبني::    ٢
  ١۸٦ االقناع:  ٣
  ۷۹\١فتح املعني   ٤
  ۷۹\١اعانة الطاللبني   ٥



 ١١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فمن أجنب مث ازال شعره او اظفاره او دمه ومل يغتسل فال إمث عليه اال ان   

  .يكون ذالك يفوته عن الصالة لكن تركه أحب

وال تتكلف احلائض ، وكذالك احلائض ا�م حيضها هلا ان متشط شعرها  

  .جبمع الشعر املنتف واستصحابه معها عند غسلها

: ملسو هيلع هللا ىلصت ىف حجة الوداع فقال هلا النيب روي عن عائشة � حني حاض  

  .٢ومسلم ١انتقضي رأسك وامتشطي وأَِهلِّي �حلج ودعي العمرة رواه البخاري

  ٣: الق عنك شعر الكفر واختنت رواه ابو داودللذي أسلم ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب   

  .ان يزيل شعره وخيتنت قبل ان يغتسل ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النيب   

  ضوء)ملس الزوجة هل يبطل الو  ة(املسئلة السابع

النه امنا اخلالف ىف ملس الرجل املرأة  .هذه املسئلة ابتدعها السلفية الوهابية  

  ام اجنبية ومل يقتصر يف الزوجية. سواء كانت زوجة

اما الشافعية فقالوا �ن ملس الرجل املرأة �قض من نواقض الوضوء اال 

  .حمارمه ولو كان املس بدون شهوة

وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او واستدلوا عليه بقول هللا تعاىل: 

لم جتدوا ماء فتيمموا على سفر او جاء احد منكم من الغائط او المستم النساء ف

  )٦: (املائدة صعيدا طيبا

وقد فسر االمام الشافعي � قوله تعاىل (المستم النساء) �نه التقاء البشرة 

  .البشرة ولو بغري مجاع

  وذالك ألمور: 

                                                           
١٥٥٦  ١  
١٢١١  ٢  
٣٥٦  ٣  



 ١٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الول: ان هللا عز وجل ذكر اجلنابة ىف بداية االية مث عطف ملس النساء ا 

على الغائط بعد ذالك فدل على ان ملس النساء من جنس احلدث األصغر كالغائط 

  .وذالك غري اجلنابة فيكون املقصود به اللمس �ليد وليس اجلماع

لتقاء البشرة والثاين: المس مبعىن ملس كما ورد ىف قراءة اخرى وكلها مبعىن ا 

  .)۷البشرة قال تعاىل: فلمسوا �يديهم (األنعام :

قبلة الرجل امرأته وجسها  قال: والثالث: روي عن عبد هللا بن عمر � 

  .بيده من املالمسة فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء رواه مالك يف املوطأ

  :قال ىف حاشية البجريمي  

  شروط مخسة:اعلم ان اللمس �قض ب

  .احدها ان يكون بني خمتلفني ذكورة وانوثة

  .و�نيها ان يكون �لبشرة دون الشعر والسن والظفر

  .و�لثها ان يكون بدون حائل

  .ورابعها ان يبلغ كل منهما حدا يشتهي فيه

  .١وخامسها عدم احملرمية

ىف  ورجالي ملسو هيلع هللا ىلص: كنت ا�م بني يدي رسول هللا واما حديث عائشة �  

 محلوا احلديث على :لنووي عنه بقولهقبلته فإذا سجد غمزين رواه الشيخان فأجاب ا

ان غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم فال داللة فيه على عدم 

  .٢النقض

 الصالة) صفة فصل يف مسائل(

 )املسئلة االوىل(

                                                           
  ١\٢١١حاشية البجريمي:   ١
  شرح مسلم :كتاب الصالة �ب االعرتاض بني يدي املصلى  ٢



 ١٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  تلفظ النية يف الصالة

مشروعا عند احد من علماء  : اجلهر بلفظ النية ليسقال ابن تيمية  

وال فعله احد من خلفائه واصحابه وسلف االمة  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني والفعله رسول هللا 

ستتابته ان ذالك دين هللا وانه واجب فإنه جيب تعريفه الشريعة وا ىوائمتها ومن ادع

ذالك قتل بل النية الواجبة يف العبادات كالوضوء  ىمن هذا القول فإن اصر عل

  .١الة والصيام والزكاة وغري ذالك حملها القلب �تفاق علماء املسلمنيوالغسل والص

  في قول ابن تيمية هذا ثالثة مسائل: ف  

والفعله خلفائه وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصان التلفظ بدعة الفعله رسول هللا  االوىل

  .مسألتهاالكالم يف مسئلة البدعة يف  سأبنيو 

فمن اين ، لتوبةوجوب التلفظ من بعض العلماء موجب ل ىوالثانية دعو 

قال: اذا  ملسو هيلع هللا ىلصهذا القول وقد ثبت عن عمرو بن العاص � انه مسع رسول هللا 

حكم احلاكم فاجتهد مث اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد مث اخطأ فله اجر رواه 

  .٣ومسلم ٢البخاري

فهذا قول  ،ادعائه �ن التلفظ واجب قتل ىوزاد ابن تيمية �نه ان أصر عل

 حل دم املصلني كأنه قال احلق يف مذهيب وكل من خيالفه فهو يف الباطل شديد يف

مرت ان اقاتل أ :قال ملسو هيلع هللا ىلصليس قد ورد عن ابن عمر � ان رسول هللا أل دمه حي

يشهدوا ان ال اله اال هللا وان دمحما رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة  الناس حىت

دمائهم وامواهلم اال حبق االسالم وحسا�م علي هللا فإذا فعلوا ذالك عصموا مين 

   .متفق عليه

                                                           
  ١٤٣-٥٩لصالة فتاوي ابن تيمية يف كتاب ا  ١
٢  ۷٣٥٢  
١  ٣۷١٦  



 ١٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

عبد هللا الزبريي  ابو هدف هذا القول الوجه الذي قال بهان والثالثة ميكن 

جيمع بني نية القلب وتلفظ اللسان ألن  من الشافعية حيث يقول �نه الجيزئه حىت

أجزأ وان مل يتلفظ وليس  حجا او عمرة  ىي رمحه هللا قال يف احلج: إذا نو الشافع

كالصالة التصح اال �لنطق قال اصحابنا غلط هذا القائل وليس مراد الشافعي 

  .�١لنطق يف الصالة هذا بل مراده التكبري ذكره النووي يف ا�موع

وذكر العراقيون ان من اصحابنا من  :يف �اية املطلب االمام اجلويين وقال  

ة قبل التكبري واخذ هذا من لفظ الشافعي يف  الني اوجب التلفظ مبا يؤدي معىن

ليس كالصالة اليت كتاب احلج وذالك انه قال ينعقد االحرام من غري لفظ �لنية و 

اللفظ مث قالوا هذا الذي ذكره هؤالء خطأ والشافعي مل يرد �للفظ  يفتقر عقدها اىل

   .٢ يعد من املذهبالتلفظ وامنا اراد �للفظ التكبري الواجب يف ابتداء الصالة وهذا ال

  تلفظ النية عند املذاهب االربعة

فرض الظهر مثال  ىاصل: ظ بلسانه �لنية كأن يقول بلسانهيسن ان يتلف  

بقلبه صالة الظهر ولكن سبق لسانه فقال  ىألن يف ذالك تنبيها للقلب فلو نو 

قلب نويت اصلي العصر فإنه ال يضر ألنك قد عرفت ان املعترب يف النية امنا هو ال

النطق �للسان ليس بنية وامنا هو مساعد علي تنبيه القلب فخطأ اللسان ال يضر ما 

  .٣دامت نية القلب صحيحة وهذا احلكم متفق عليه عند الشافعية واحلنابلة

ان املالكية  ىقالوا ان التلفظ �لنية ليس مشروعا علفاما املالكية واحلنفية 

غري املوسوس ويندب للموسوس واحلنفية قالوا ل لوا إن التلفظ �لنية خالف االوىلقا

  .ان التلفظ �لنية بدعة ويستحسن لدفع الوسوسة

                                                           
  ٢٤۷\١الروضة :  ٣\٢۷۷ا�موع :   ١
  ٢\�١٢۰اية املطلب ودراية املذهب:   ٢
  ١\١۹٥الفقه علي مذاهب االربعة:  ٣



 ١٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واملذهب للشافعية ان التلفظ مندوب كما ذكره صاحب املغين ويندب   

١النطق �ملنوي قبل التكبري ليساعد اللسان القلب وألنه ابعد عن الوسواس
.	 	

�لتلبية لعمرته وحجه وذحبه  ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا لذالك �ملنقول من تلفظ النيب 

ز العبادة يوقاسوا عليها بقية العبادات و�ملعقول هو ليساعد اللسان القلب ولتمي ملسو هيلع هللا ىلص

  .عن غريها

حدثنا ز�د بن ايوب البغدادي حدثنا عباد بن عوام عن هالل بن خباب   

 ملسو هيلع هللا ىلصعن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنهما: ان ضباعة بنت الزبري اتت النيب 

رسول هللا اين اريد احلج أفأشرتط قال نعم قالت كيف اقول قال قويل لبيك  فقالت �

  .٢من االرض حيث حتبسين رواه الرتمذي ىاللهم لبيك لبيك حمل

يوم الذبح كبيشني اقرنني  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن جابر بن عبد هللا قال: ذبح النيب   

رض املحني موجأين فلما وجههما قال اين وجهت وجهي للذي فطر السموات واال

ملة ابراهيم حنيفا وما ا� من املشركني إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت � رب ى عل

مته العاملني الشريك له وبذالك امرت وا� من املسلمني اللهم منك ولك وعن دمحم وا

  .وهللا اكرب مث ذبح رواه مسلم

  )يف البسملة الثانية املسئلة(

من الفاحتة ومن كل سورة من  الشافعية واحلنابلة يرون ان البسملة اية  

  .القران

واحلنفية يرون ان البسملة اية �مة من القران الكرمي انزلت للفصل بني 

  .السور وليست اية من الفاحتة

وال من شيء من سور  فاحتةن ان البسملة ليست اية من الواملالكية يرو 

  .القران
                                                           

   ٣۹۸\١مغين احملتاج: ١
  الرتمذي  كتاب احلج �ب اإلشرتاط يف احلج  ٢



 ١٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

مبا روي عن قتادة  ان البسملة اية من الفاحتة ىاستدل الشافعية واحلنابلة عل

بسم هللا فقال كانت مدا مث قرأ  ملسو هيلع هللا ىلص� قال سئل انس كيف كانت قراءة النيب 

   .رواه البخاري .الرمحن الرحـيم 

كان   ملسو هيلع هللا ىلصان النيب  ىمشروعية قراءة البسملة وعل ىوهذا احلديث يدل عل  

ملة يف الصالة البسوقد استدل �ذا احلديث القائلون بقرائة  .ميد قراءته يف البسملة

وما  ملسو هيلع هللا ىلص الصفة اليت وصفها انس تستلزم مساع انس لقراءة الرسول ىألن قراءته عل

  .يف الصالة او خارجها ملسو هيلع هللا ىلصمطلق قراءة الرسول  ىذكره انس يدل عل

بسم هللا الرمحن الرحـيم  قرأ ملسو هيلع هللا ىلصواستدلوا ايضا مبا روته ام سلمة � ان النيب   

  .١لبسملة اية من الفاحتة رواه ابن خزمية �سناد صحيحاحلمد � رب العاملني وعد ا

قال إذا قرأمت احلمد �  ملسو هيلع هللا ىلصومبا روي عن ايب هريرة ررضي اهللا عنه ان النيب   

ا�ا ام القران وام الكتاب والسبع املثاين بسم هللا الرمحن الرحـيم رب العاملني فاقرءوا 

  .٢قطينا��ا رواه الدار  ىاحدبسم هللا الرمحن الرحـيم  

بسم هللا الرمحن : اما حكم املسئلة فمذهبنا ان قال االمام النووي يف ا�موع  

اية كاملة من اول الفاحتة بال خالف وليست يف اول براءة �مجاع املسلميني الرحـيم 

منها ثالثة اقوال البسملة يف اول كل سورة  ىالسور غري الفاحتة وبراءة فف ىواما �ق

  :وننيحكاها اخلراسا

أصحها وأشهرها وهو الصواب او األصوب ا�ا اية كاملة وال خالف عند� 

ا هو الفاحتة وهذ ىا�ا جتب قرائتها يف اول الفاحتة وال تصح الصالة اال �ا أل�ا كباق

  الراجح.

قال احلافظ ابو عمر بن عبد الرب هذا قول ابن عباس وابن الزبري وطاوس 

  وعطاء ومكحول وابن املنذر وطائفة. 
                                                           

    ٤۹٣رواه ابن خزمية :   ١
  ٣١٢\١الدارقطين:   ٢



 ١٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اوائل  اثبا�ا يف املصحف ىف ىواحتج اصحابنا �ن الصحابة � امجعوا  عل

  ةاألعشار وتراجم السور وان العاد براءة خبط املصحف خبالف ىالسور مجيعا سو 

� ملا استجازوا اثبا�ا خبط املصحف من غري أكتابتها حبمرة وحنوها فلو مل تكن قر 

اد ا�ا قران فيكونون مغررين �ملسلمني وحاملني هلم متييز الن ذالك حيمل علي اعتق

 قال أصحابنا اعتقاد ما ليس بقران فهذا مما ال جيوز اعتقاده يف الصحابة � ىعل

  .أدلتنا يف اثبا�ا ىهذا أقو 

كان :ن قيل يشكل وجو�ا يف الصالة بقول انس اقال يف مغين احملتاج: ف  

ان � يفتتحون الصالة �حلمد � رب العاملني كما وابو بكر وعمر وعثم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

وايب بكر وعمر وعثمان فلم امسع احدا  ملسو هيلع هللا ىلصصليت مع النيب : رواه البخاري وبقوله

االول كانوا  كما رواه مسلم اجيب �ن معىنبسم هللا الرمحن الرحـيم  منهم يقرأ 

ارقطين انه كان جيهر يفتتحون بسورة احلمد ويبينه ما صح عن انس كما قال الد

قال ائمتنا انه رواية واما الثاين ف ملسو هيلع هللا ىلصبصالة النيب  ى�لبسملة وقال ال آلو ان اقتد

الذي عرب عنه الراوي مبا ذكر حبسب فهمه ولو بلغ اخلرب بلفظه  �ملعىن للفظ االول

	 .١كما يف البخاري الصاب إذ اللفظ االول هو الذي اتفق عليه احلفاظ 	

  )يف وضع اليدين يف الصالة	املسئلة الثالثة(

  حتت الصدر ىاليسر  ىعل وضع اليمىن

 كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمىن  لروي عن سهل بن سعد قا

 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ذالك اىل ىيف الصالة قال ابو حازم ال اعلمه اال ينم ىراعه اليسر ذ ىعل

  .٢رواه البخاري ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  اي يرفعه اىل

  .٣ىاليسر  ىعل يضع يده اليمىن ملسو هيلع هللا ىلصلنيب أن امسلم  وكذالك كان ىف  

                                                           
  ٥٢١\١تاج: مغين احمل  ١
  ۷۰۷البخاري:   ٢
  ٤۰١ مسلم:   ٣



 ١٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ا� معشر االنبياء  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا 

مشائلنا يف الصالة رواه ابن  ىامر� بتعجيل فطر� و�خري سحور� وان نضع أمياننا عل

  .١حبان

: قد ذكر� ان مذهبنا ان املستحب جعلهما حتت قال النووي يف ا�موع  

ه فوق سرته وهذا قال سعيد بن جبري وداود وقال ابو حنيفة والثوري واسحاق صدر 

جبعلهما حتت السرة وبه قال ابو اسحاق املروزي من اصحابنا كما سبق وحكاه ابن 

املنذر عن ايب هريرة والنخعي وايب جملز وعن علي بن ايب طالب � روايتان احدمها 

امحد ثالث روا�ت ها�ن والثالثة يتخري بينهما وال  حتت السرة والثانية فوقها وعن

  .٢تفضيل

	 	
  التكبري ندفع اليدين عر

كان يرفع يديه حذو   ملسو هيلع هللا ىلصعنهما انه  روي عن ابن عمر رضي هللا تعاىل  

  .٤ومسلم ٣منكبيه إذا افتتح الصالة رواه البخاري

نكبيه ان حتاذي اطراف حذو م طيب الشربيين يف املغين معىنخلقال ا  

اخلطيب الشربيين  ىانته ٥أذنيه وا�ماه شحميت أذنيه وراحتاه منكبيه ىعه اعلاصاب

  .نقال عن النووي يف شرح مسلم

  الركوع نارسال اليدين بعد الرفع م

                                                           
  ١٣\٣ ابن حبان: ١
  ٢٦٩ ع اجلزء الثالث ا�مو   ٢
  ۷٣٥البخاري:   ٣
  ٣۹۰ مسلم:  ٤
  ٥۰٥\١مغين احملتاج   ٥



 ١٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

املغين فإذا انتصب ارسل يديه وقال كل من االمام واملنفرد  ىف اخلطيب قال  

 كـول مد اوــنا لك احلـــهم ربــمد او اللــنا ولك احلــمد او ربــنا لك احلــرا ربــوم سـمأمــوال

  .١احلمد او ولك احلمد ربنا او احلمد لربنا واالول اوىل

من قال بسنية وضع اليدين علي الصدر  ىلعل يف هذه العبارة ابلغ رد عل  

  .الصدر بعد الرفع ىع ومل يرد اي حديث ذكر وضعهما علبعد الرفع من الركو 

ورسائله ا�لد  ىصاحل العثيمني يف جمموع فتاو وممن قال �ذا الشيخ دمحم   

 ىاليسر  ىعل الثالث عشر حمتجا حبديث سهل بن سعد الذي ذكرته يف وضع اليمىن

يف الصالة  ىذراعه اليسر  ىعل وهو كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمىن

  .رواه البخاري

 ىعل ىنمني من وضع اليمىيما يتومهه العث ىيدل عل ال فهذا احلديث  

   .بعد الرفع من الركوع ىاليسر 

ومن الشافعية من قال �ذا القول منهم الشيخ نووي البنتين يف �اية الزين   

تبعا للشرقاوي لكن خيالف مجهور األصحاب. فما هذا القول من املذهب  من 

  .شيء

  )السجود وضع اليدين عند اهلوي  اىل الرابعة املسئلة(

  .صفة السجود �نه وضع يديه قبل ركبتيهين شيخ الوهابية اوصف األلب

: إذا سجد ملسو هيلع هللا ىلصواستدل مبا روي عن ايب هريرة � قال قال رسول اهللا 

رواه ابو داود والنسائي  ك البعري وليضع يديه قبل ركبتيهاحدكم فال يربك كما يرب 

  .والدارمي وامحد

                                                           
  ٥٤۸\١مغين احملتاج   ١



 ٢٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

هو ظاهر  الراوي كما ىقال بعض اهل العلم إن هذا احلديث مما انقلب عل

لو قدر ان احلديث ليس فيه انقالب لكن اخره خمالف الوله ألنه إذا  من اللفظ ألنه

  بدأ بيديه قبل ركبتيه فقد برك ما يربك البعري.

هذا يكون املشروع ان يبدأ بركبتيه  ىألن البعري برك بيديه قبل ركبتيه وعل

إذا سجد وضع  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا قبل يديه كما روي عن وائل بن حجر � قال رأيت رس

 ٢وابن ماجه ١ركبتيه قبل يديه وإذا ا�ض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي

  .٣والرتمذي

وقال النووي يف ا�موع قال اخلطايب عن هذا احلديث هو اثبت من حديث 

  .٤الشكل ورأي العني واحسن ىف ىتقدمي اليدين وهو ارفق �ملصل

  )سبحة يف التشهداإلشارة �مل املسئلة اخلامسة(

إذا قعد يف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن عبد هللا بن الزبري قال كان رسول هللا   

 ىعل ىووضع يده اليسر  بني فخذه وساقه وفرش قدمه اليمىن ىجعل قدمه اليسر 

ويف  ٥واشار �صبعه رواه مسلم فخذه اليمىن ىعل ووضع يده اليمىن ىركبته اليسر 

  .ه إذا دعا وال حيركهاكان يشري �صبع  ٧وايب داود ٦النسائي

                                                           
١  ١۰۸۹  
٢  ۸۸٢  
٢٦  ٣۸  
  ٣۹٥\٣ا�موع   ٤
٥  ٥۷۹  
١٢  ٦۷۰  
٧  ۹۸۹  



 ٢١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

بصره اشارته وفيه حديث  يف شرح مسلم والسنة ان ال جياوز قال النووي  

القبلة وينوي �إلشارة التوحيد  صحيح يف سنن ايب داود ويشري �ا موجهة اىل

  .١واإلخالص

القبلة �و� بذالك  يف املغين ويسن ان يكون رفعها اىل اخلطيب وقال  

ان قال بل قيل انه اي التحريك حرام  ها وال يضعها إىلالتوحيد واالخالص ويقيم

  .٢مبطل للصالة

سنية التحريك عند كل مجلة  وذهب السلفية منهم الشيخ العثيمني اىل  

  ملسو هيلع هللا ىلصصالة رسول هللا  دعائية مستدال حبديث وائل بن حجر قال قلت ألنظرن اىل

 وضع يده اليمىنحاذ� �ذنيه مث  ظرت اليه فقام فكرب ورفع يديه حىتفن ىكيف يصل

لها قال ووضع يديه ثوالرسغ والساعد فلما اراد ان يركع رفع يديه م ىكفه اليسر   ىعل

ركبتيه مث ملا رفع رأسه رفع يديه مثلها مث سجد فجعل كفيه حبذاء أذنيه مث قعد  ىعل

وجعل حد  ىفخذه وركبته اليسر  ىعل ىووضع كفه اليسر  ىوافرتش رجله اليسر 

مث قبض اثنتني من أصابعه وحلق حلقة مث رفع اصبعه  ه اليمىنفخذ ىمرفقه األمين عل

  .٥وابن حبان ٤وصححه ابن خزمية ٣فرأيته حيركها يدعو �ا 

فهذا القول �لتحريك عند كل مجلة دعائية خيالف الشافعية حيث يرون   

رفعها عند قوله اال هللا بال حتريك وخيالف املالكية حيث يرون حتريكها ميينا ومشاال 

ا ذكر اسم اجلاللة بال مان يفرغ من الصالة وخيالف احلنابلة حيث يرون رفعها كل اىل

  .حتريك

                                                           
  ۸١\٥شرح مسلم   ١
  ٥۷٤\١مغين احملتاج   ٢
٣  ۸۸۹  
٣٥٤\١  ٤  
١\٥  ٥۷٥  



 ٢٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )يف قنوت الصبح املسئلة السادسة(

  قنت شهرا يدعو عليهم مث تركه ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انس بن مالك � ان النيب   

 ٢والبيهقي والبزار واحلاكم ١فارق الدنيا رواه امحد واما يف الصبح فلم يزل يقنت حىت

  .٣والدارقطين

 يقنت يف صالة الصبح حىت ملسو هيلع هللا ىلصوروي عنه ايضا قال: ما زال رسول هللا   

وابو بكر وعمر وعثمان واحسبه  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عنه ايضا قال قنت رسول هللا  .٤مات

  .٦والبيهقي ٥فارقتهم رواه الدارقطين قال رابع حىت

صبح كان يقنت يف صالة ال  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن الرباء بن عازب ان النيب   

  .واملغرب رواه الرتمذي

واختلف الناس يف القنوت يف صالة  :يف حتفة األحوذيباركفوري امل وقال  

من علماء االمصار  مس من الصحابة والتابعني فمن بعدهالصبح فذهب اكثر النا

اثبات القنوت فيها منهم ابو اسحاق وابو بكر بن دمحم واحلاكم بن عتيبة ومحاد  ىعل

احلجاز واألوزعي واكثر اهل الشام والشافعي وأصحابه وعن  ومالك بن انس واهل

  .الثوري روايتان وغري هؤالء خلق كثري

وخالفهم يف ذالك نفر من اهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت يف الصبح 

  .خسوزعم نفر منهم انه كان مشروعا مث ن

بح واحتج �ذا احلديث من اثبات القنوت يف الص :قال الشوكاين يف النيلو 

	انتهى النزاع يف استمرار مشروعيتهامنا  ملسو هيلع هللا ىلصوقوع القنوت منه  اع ىفنز وجياب �نه ال  	

                                                           
١٦٢\٣  ١  
٢\٢  ٢۰١  
٣\٢  ٣۹  
  ٢٤٥\١التلخيص احلبري بن حجر العسقالين:   ٤
٤\٢  ٥۰  
٢\٢  ٦۰٢  



 ٢٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

	 القنوت يف الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة  :وقال النووي يف ا�موع	

الثانية سنة عند� بال خالف واما غري الصبح من املكتو�ت فهل يقنت فيها فيه 

قطع به اجلمهور ان نزلت �ملسلمني �زلة  ثالثة اقوال الصحيح املشهور الذي 

    .١مجيعها واال فال كخوف او قحط او و�ء او جراد او حنو ذالك قنتوا ىف

 احلسن بن علي رضي هللا عنهما قال علمىن ىواما الفاظ القنوت فقد رو   

فيمن  فيمن هديت وعافىن كلمات اقوهلن يف الوتر: اللهم اهدىن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

شر ما قضيت انك تقضي  فيما اعطيت وقىن من توليت و�رك ىلفي عافيت وتولىن

عليك وانه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت  ىوال يقض

  .ابو داود والرتمذي وحسنه رواه

بسم هللا الرمحن الرحـيم :  انه قنت يف صالة الصبح فقالوعن عمر �

ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثين عليك اللهم ا� نستعينك ونستهديك 

اخلري كله نشكرك وال نكفرك وخنلع ونرتك من يفجرك اللهم ا�ك نعبد ولك نصلي 

عذابك إن عذابك اجلد  ىوحنفد نرجو رمحتك وخنش ىونسجد واليك نسع

�لكافرين ملحق اللهم عذب الكفار اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك رواه 

  .مصنفه والبيهقي يف شعب االميانعبد الرزاق يف 

  )املسئلة السابعة(

  اضافة لفظ سيد� ىف التشهد وغريه

امنا هو اإلخبار حبق وصدق بل اطلق  ملسو هيلع هللا ىلصاضافة لفظ سيد� للنيب 

  .الصحابة رضوان هللا عليهم السيادة لبعضهم

                                                           
  ٤۷٤\٣ا�موع:   ١



 ٢٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال: ا� سيد ولد ادم يوم  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ايب هريرة � ان رسول هللا  

  .١ة واول من ينشق عنه القرب واول شافع واول مشفع رواه مسلمالقيام

عن احلسني بن علي رضي هللا عنهما إن ابين هذا سيد رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال 

  . ٢البخاري

 ٣سيدكم رواه البخاري وقال لألنصار ملا جاء سعد بن معاذ قوموا اىل

  .٤ومسلم

د� واعتق سيد� يعين : ابو بكر سيبن اخلطاب � انه قال وروي عن عمر

  .٥بالل بن ر�ح رواه البخاري

  ؟ انه سيد� ملسو هيلع هللا ىلصفكيف ال يقال بعد ذالك عن اشرف اخللق نبينا دمحم 

رسول  واما حديث عبد هللا الشخري انه قال انطلقت يف وفد بن عامر اىل

فقلنا انت سيد� فقال السيد هللا قلنا وافضلنا فضال واعظمنا طوال (اي شرفا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 ٦ينكم الشيطان رواه ابو داودر ) فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم وال يستجىنوغ

خشي  ملسو هيلع هللا ىلصفإن السياق ظاهر يف انه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ىليس فيه املنع من اطالق سيد� علف

مقام الربوبية فأعاد السيادة �  ىالتعدي عل ان جيرهم اطالق هذه األوصاف اىل

دة املطلقة فال تغلوا يف حقي فتعرفوين انه سبحانه صاحب السيا ىلينبههم عل تعاىل

مقام الربوبية فنهاهم عن الغلو املذموم فحسب فلم ينههم عن تسويده بل اقرهم  اىل

  .عليه حني قال قولوا بقولكم

                                                           
٢٢  ١۷۸  
٢  ٢۷۰٤  
٣  ٣۰۷٣  
١  ٤۷٦۸  
٣  ٥۷٥٤  
٤  ٦۸۰٦  



 ٢٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

�رد امسه فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالنهي عن نداء النيب  ىونزل يف القران اية تدل عل  

   .)٦٣ا (النور: : ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضتعاىل

و جمردا عن الصالة والسالم ا ملسو هيلع هللا ىلصولذالك فليس من االدب ذكر اسم النيب 

  .من غري الفاظ التبجيل والتعظيم

واما ز�دة لفظ سيد� يف الصالة االبراهيمية فقد اختلف فيها الفقهاء عن   

  :قولني

 واملعتمد يف مذهبنا استحباب هذه الز�دة وان مل ترد يف صيغة الصالة اليت

أصحابه وذالك الن يف ز�دة لفظ سيد� اإلمتثال ملا امر� به من  ملسو هيلع هللا ىلصعلمها النيب 

الوارد يف الصيغة اليت  ىمتثال االدب افضل من االقتصار علوا ملسو هيلع هللا ىلصاالدب مع النيب 

  أصحابه. ملسو هيلع هللا ىلصعلمها النيب 

االمامة حني �خر  قفكيف رجع ابو بكر الصديق � عن مو   ىاال تر 

االنشغال يف اإلصالح بني املتخاصمني مع ان النيب  بمامة بسبعن اال ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

مكانه ولكنه � قال: ما كان البن ايب قحافة ان يصلي بني  ىاشار اليه ان يبق ملسو هيلع هللا ىلص

  .متفق عليه ملسو هيلع هللا ىلصيدي رسول هللا 

  .وكذالك قال العلماء: سلوك االدب افضل من اإلمتثال

الز�دة منهم الرملي  استحباب هذه وذهب مجاعة من اهل العلم اىل

  .وابن عابدين وغريهم ىواجلالل احمللي وعلي الشربا مليس

ألفضل اإلتيان بلفظ السيادة اي يف التشهد اقال الرملي يف �اية احملتاج و   

  .الشارح احمللي يف الصالة كما قال ابن ظهرية وصرح به مجع وبه افىت

  )فصل يف مسائل الصلوات املسنونة(

  )يف عدد ركعات الرتاويح املسئلة االوىل(



 ٢٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اتفق االئمة االربعة على ان صالة الرتاويح ىف الز�دة على احدى عشرة 

  .ركعة

قال الثوري  هي عشرون ركعة و�ذا ونفأبو حنيفة والشافعى وامحد يقول

  .١امة يف املغىندفقال مالك ستة وثالثون كذا قال ابن ق

مجاع العلماء ومذهبنا ا�ا صالة الرتاويح سنة � :وقال النووى يف ا�موع  

  .٢عشرون ركعة بعشر تسليمات وجتوز منفردا ومجاعة

ان عمر ابن اخلطاب � مجع الناس  :بن يزيد انه قال ئبروى عن السا  

احدى وعشرين ركعة يقرؤون  ىمتيم الداري عل ىأيب بن كعب وعل ىيف رمضان عل

  ة.لسائب مجاعة من الروارواه عن ا �ملئني وينصرفون عند فروع الفجر

وعشرين منهم دمحم بن  ومنهم من يذكر العشرين او احدى وعشرين او ثال�

لعبد الرزاق من رواية داود  ٣يوسف ابن أخت السائب عن السائب كما يف املصنف

  .بن قيس وغريه منه

 ٥قيهومن طريقه البي ٤ومنهم يزيد بن خصيفه أخرجه ابن اجلعد يف املسند

  .يف السنن

نهم احلارث بن عبد الرمحن بن اىب ذ�ب أخرجه عبد الرزاق يف وم

  .٦املصنف

ا ذكر هثقات عن السائب بن يزيد وفي فهذه رواية صحيحة من رواة  

  .العشرين ركعة يف زمان عمر ابن اخلطاب �
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 ٢٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

والز�دة يف رواية احدى وعشرين او ثالث وعشرين امناهو �عتبار القيام مع 

  الوتر.

ى عن يزيد ابن رومان قال كان الناس يقومون يف زمان عمر ابن و ور   

وقال النووي يف  ١اخلطاب يف رمضان بثالث وعشرين ركعة رواه املالك يف املوطأ

  ر.فإن يزيد ابن رومان مل يدرك عم مرسل ٢ا�موع

وروى عن حيي بن سعيد القطان ان عمر ابن اخلطاب أمر رجال يصلى �م   

عن وكيع عن مالك ولكن حيي  بن  ٣شيبة يف املصنف ابن اىب عشرين ركعة أخرجه 

  سعيد مل يدرك عمر.

عن عبد العزيز بن رافع قال كان اّيب بن كعب يصلى �لناس يف  يورو   

  .شيبه يف املصنف ركعة ويوتر �لثالث أخرجه ابن ايبرمضان �ملدينة عشرين 

 ىة الغالبة علوهذه روا�ت يتبني �ا اّن العشرين ركعة كانت هي السن

  .الرتاويح يف زمان عمر ابن اخلطاب �

  .الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم:  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  

 فإ�ما عمر يدركا مل كا� وان �ما يعترب القطان وحيي رومان بن يزيد ورواية

 يسنده رجل اىل الحيتاج أمر وذالك همادركا الذين الناس جمموع عن تلقياه شك وال

  .تسنده كلها  املدينة فإن

مر عما روى عن  ىوأكثر اهل العلم عل :وقال اإلمام الرتمذي يف سننه  

 املبارك وابن الثوري قول وهو ركعة عشرين ملسو هيلع هللا ىلصوعلي وغريمها من أصحاب النيب 

  .٤والشافعي
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 ٢٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  عشر ركعة ىاحد ىوجوب اإلقتصار عل باين من الوهابية اىللوذهب اال  

دعة واحتج حبديث عائشة رضى هللا بوان الز�دة عليها  وىكما ىف سلسلة الفتا

 متفق ركعة عشرة إحدى على غريه وال رمضان يف يزيد كان ما ملسو هيلع هللا ىلصنيب لعنها أن ا

  .عليه

 إليه يسبقه مل املخالف وتبديع ركعة عشرة اإلحدى  بوجوب االلباىن فقول

  .ذكرها سبق الىت العلماء مذاهب من تبني كما سلف فيه له وليس أحد

 وغريه رمضان ىف تفعل اليت هي أل�ا الوتر لصالة حممول عائشة وحديث

  ح فإ�ا خمتصة يف رمضان دون غريه.يالرتاو ال

  )املسئلة الثانية الصالة يف ليلة النصف من شعبان(

 من النصف ليلة يف هللا يطلع: ملسو هيلع هللا ىلصروى عن معاذ � قال قال رسول هللا   

والشحناء  حبان وابن الطرباين رواه مشاحن او ملشرك اال خلقه فيغفر جلميع شعبان

  .هي العداوة

اهرة على ان هلذه الليلة مزية فضل ورمحة ومغفرة فمن ظداللة احلديث   

نفحات املباركة  لان ينال من تلك ا يرج ءلدعااتعرض هلذا الفضل �لصالة والذكر و 

  .ليلةلاومنها هذه  لياىللكما ان قيام اليل عبادة مستحبة  يف كل ا

أ� أستحب كل ما  :تاب األمكيف   قال اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل

يايل منها ليلة النصف من شعبان وما حكاه هو القيام والدعاء لحكيت يف هذه ال

  .والذكر

هلذه الليلة يعين النصف من شعبان فضل يقع فيها مغفرة  :ويقول إبن حجر  

  .وىواستحبابة خمصوصة كذا يف الفتاخمصوصة 

ومن املندو�ت احياء لياىل العشر من رمضان  :ةيوقال ابن جنيم من احلنف  

وليليت العيدين ولياىل عشر ذى احلجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به 

  .األحاديث كذا ىف البحر الرائق



 ٢٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

حييي هذه الليلة �لصالة أن ينوي سنة املطلق أوسنة ان وينبغى ملن أراد   

النصف من شعبان ألن األصل ىف العبادة اإلتباع ومل يرد  ى سنةاحلاجة ال مثل أصل

  .شعبان من النصف بصالة تسميتها ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب

وز فعلها �جلماعة فاجلواب جيوز التطوع مجاعة جيث جوز�ها هل وحي 

 حبذيفة وصلى منفردا تطوعه أكثر وكان كليهما األمرين فعل ملسو هيلع هللا ىلص يبوفرادى ألن الن

 وأمهم مرة عتبان بيت يف أصحابه وأم مرة واليتيم وأمه نسو� مرة عباس و�بن مرة

  .ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن �بت وكلها ثال� رمضان لياىل ىف

جاءه يف بيته بعد ما اشتد  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن عتبان بن مالك � ان النيب 

رت اىل اين حتب ان أصلي من بيتك فاش ملسو هيلع هللا ىلصالنهار ومعه ابو بكر � فقال النيب 

كان الذي احب ان يصلي فيه فقام وصفنا خلفه مث سلم وسلمنا حني سلم رواه امل

  .البخاري ومسلم

من رواية ابن عباس وانس بن  ملسو هيلع هللا ىلصوثبتت اجلماعة يف النافلة مع رسول هللا 

 فةـحدي يحني اال حديثـثهم كلها يف الصحــفة � واحاديـود وحديــمالك وابن مسع

  ١ابن قدامة يف املغين ذكر ذالكففي مسلم فقط 

قال النووي يف ا�موع واما �قى النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض 

والضحى والنوافل املطلقة فال تشرع فيها اجلماعة اي ال تستحب لكن لو صالها 

انه ال �س  روه وقد نص الشافعي رمحه هللا علىمجاعة جاز وال يقال انه مك

  .�٢جلماعة يف النافلة

  )ربعاء من شهر صفرااللة الثالثة صالة أخر املسئ(
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 ٣٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يف يوم األربعاء األخر  تقد عمل بعض علمائنا يف بننت صالة اربعة ركعا  

من شهر صفر مجاعة وفرادى مستدال مبا ذكره الشيخ الديراىب ىف كتابه جمر�ت 

  ما نصه: ١الديراىب الكبري

التمكني أنه ينزل ىف  {فائدة} اخرى ذكر بعض العارفني من اهل الكشف و         

كل سنة ثالمثائة وعشرون الفا من البليات وكل ذلك من يوم األربعاء األخري من 

شهر صفر فيكون ذلك اليوم اصعب ا�م السنة كلها فمن صلى ىف ذلك اليوم اربع 

ركعات يقرأ ىف كل ركعة منها بعد الفاحتة سورة ا� اعطيناك الكوثر سبع عشرة مرة 

ت واملعوذتني مرة مرة ويدعو بعد السالم �ذا الدعاء حفظه هللا واالخالص مخس مرا

 بكرمه من مجيع البال� الىت تنزل يف ذلك اليوم ومل حيم حوله بلية من تلك البال� اىل

  .متام السنة

و�  ىاللهم � شديد القو بسم هللا الرمحن الرحـيم  :والدعاء املعظم هو 

ك مجيع خلقك اكفين من مجيع خلقك � شديد احملال � عزيز � من ذلت لعزت

حمسن � جممل � متفضل � منعم � متكرم � من ال اله اال انت ارمحين برمحتك � 

اليوم  بسر احلسن واخيه وجده وابيه وامه وبنيه اكفين شر هذا همارحم الرامحني الل

يع العليم ه � كايف املهمات � دافع البليات فسيكفيكهم هللا وهو السميوما ينزل ف

سيد�  ىلعظيم وصلى هللا علنا هللا ونعم الوكيل والحول وال قوة اال �� العلي اسبوح

  دمحم وعلى اله وصحبه وسلم.  

 مثل ننوى ان لنا الجيوز ملسو هيلع هللا ىلصوحيث مل يوجد نقل هذه الصالة من النيب   

سنة احلاجة  أصلى املصلي ينوي أن ولكن صفر من األخر األربعاء ليوم سنة اصلي

  .ملسو هيلع هللا ىلصنيب لدفع البالء ألن صالة احلاجة واردة عن ال
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 ٣١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 هللا اىل حاجة له كانت من: قال ملسو هيلع هللا ىلص يبالن ان أوىف ابن عن روى كما

 على ليثن مث ركعتني ليصل مث وضوءه وليحسن فليتوضأ أدم بين من أحد إىل أو تعاىل

رب  سبحان هللا الكرمي احلليم هللا اال اله ال وليقل ملسو هيلع هللا ىلص النيب على ويصل تعاىل هللا

العرش العظيم احلمد � رب العاملني اسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك 

ذنبا اال  والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسالمة من كل امث التدع ىل

غفرته وال مها اال فرجته وال حاجة اال قضيتها � ارحم الرامحني رواه الرتمذي وابن 

  دنيا واألخرة ما شاء فانه يقدر. ماجه وزاد مث يسأل هللا من امر ال

الة ملا يف الديرايب ان يصلي فاألكمل واالحوط واالرجي للقبول ملريد الص

اي اربع ركعات بتسليمتني بنية صالة احلاجة مث يدعو يف كل تسليمة  مثىن مثىن

الديرايب ألن الوارد يف صالة احلاجة ركعتان  بدعاء احلاجة الوارد مث بدعاء ما ىف

  .ذكرته آنفا وهللا اعلم �لصوابالذي  حديث ايب اوىف ما ىفودعاء ك

بان قول ما يف صالة ليلة النصف من شعواما عملها مجاعة فالقول 

  فلرياجع.

  )فصل ىف مسائل اجلمع والقصر(

  )املسئلة األوىل ىف مسافة القصر(

 قال النووى ىف الروضة عن مسافة جيوز فيها القصر واجلمع:

برد وهي مسرية  ةرسخا وهي اربععشر ف ةميال �هلامشي وهي ست هي مثانية وأربعون 

  .١ة االف خطوة واخلطوة ثالثة أقداميومني معتدلني فامليل اربع

الشافعيه واحلنابلة واملالكية مستدلني مبا روى عن ابن  اوهذه املسافة قال �  

عشر فرسخا  ةست ىف اربعة برد وهي عمر وابن عباس � ��ما يقصران ويفطران

 .١رواه البيهقي
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 ٣٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فإذا نوى اهل ، مرت هذه املسافة تساوى مخسا ومثانني كيلومرتاو و�لكيل 

او  ،ان او كراواغهأو أهل تنجراغ إىل البو  ،بوغور او نج ان يذهبوا اىل بكاسيسريا

 .ا ىف سفرهمفلهم ان يقصرو  غاو جيكارا  غاهل تنارى اىل فنمبا 

  )تدمي ىف البيلة الثانية مجع التقئاملس(

ويظل  اليرتخص �حكام السفر اال إذا خرج من بلده وجاوزها راملساف

يرتخص بتلك الرخص مادام مسافرا حىت يرجع إىل بلده فال جيوز له أن يقصر 

  ل له القصر وهو يف بيته او بلده.حية اال ان يتجاوز بنيان بلده وال الصال

كذا يف  ٢بنيان البلد قصر مذهبنا انه اذا فارق :قال النووى رمحه هللا  

  .ا�موع

  )اإلمتام ماقصر أفضل اللة الثالثة هل ئاملس(

حبت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فكان صروى عن ابن عمر رضى هللا عنهما قال: 

ري ا رواه البخبكر وعمر وعثمان كذالك � اليزيد ىف السفر على ركعتني وا�

  .ومسلم

قلت لعمر ابن اخلطاب ليس عليكم جناح  :قال ةامي وروى عن يعلى ابن  

مما عجبت فقد امن الناس فقال عجبت  اان تقصروا ان خفتم ان يفتنكم الذين كفرو 

عليكم فاقبلوا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذالك فقال صدقة تصدق هللا �ا هللا  فيه فسألت رسول

  .صدقته رواه مسلم

نيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ان هللا حيب ان تؤتى لوروى عن ابن عباس رضى هللا عنه ان ا  

  كما يكره ان تؤتى عزائمه. رواه ابن حبان.  تهرخص
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 ٣٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فاالفضل على الراجع القصر خبالف اجلمع فاالفضل ترك اجلمع بني 

يل ىف البسيط كما ذكره النووى ىف االغز  هالصالتني ويصلى كل صالة ىف وقتها قال

  ا�موع.

  )(املسئلة الرابعة

  اجلمع والقصر للمسافر الذي وصل اىل البلد الىت سافر اليها هل

وإذا  ، البلد الىت سافر اليها فإنه يقصر وجيمع اربعة ا�مىفملسافر ا اذا وصل

إنقطع سفره �لنية ال جيوز له القصر واجلمع  اي فأكثر وصل ونوى إقامة اربعة ا�م

ملقيم والعازم على االقامة غري الن هللا تعاىل ا�ح القصر بشرط الضرب يف االرض وا

  .ضارب ىف االرض

بنتىن الجيوز له القصر النه  معهده ىف اىل فالطالب من سورابيا إذا وصل

  .عزم ان يقيم فيه فوق اربعة ا�م بل سنوات

والسنة بينت ان مادون االربع اليقطع السفر ففى صحيحني يقيم املهاجر  

دل على بقاء حكم السفر خبالف ي بعد قضاء نسكه ثال� فالرتخص ىف الثالث

  .١االربعة كذا ىف مغىن احملتاج

واذا اقام ببلد بنية ان يرحل اذاحصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر مثانية 

  .٢عشر يوما غري يوم الدخول واخلروج

  )املرأة تسافر  إذا اخلامسة: املسئلة(

المري واليعرفون ملرأة بسري الزوج واجلندي بسري اوااملوىل  العبد بسري إذاسافر

  .مقصدهم مل جيز هلم الرتخص

                                                           
 ٥۸\ ٢مغىن احملتاج:      ١
  ٦۰\١مغىن احملتاج:    ٢



 ٣٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

نوى مسافة القصر فال عربة بنية العبد واملراة وتعترب نية اجلندى النه  فلو 

كذا ىف   ١فلهم القصر وامري وقهره فان عرفوا مقصدهم فنو ليس على حتت يد اال

  الروضة.

  (املسئلة السادسة �خري اجلمعة ىف وقت العصر)

بد من  فإذا قدم العصر فال ،اجلمعة والعصر للمطرجيوز اجلمع بني صالة 

  .وجود املطر ىف االحوال الثالثة كما تقدم

فيه ذها� ع وال يشرتط وجوده يف اخلطبتني وقد يناز  :قال صاحب البيان 

قال وان اراد �خري اجلمعة إىل وقت العصر جاز إذاجوز�  ،اىل جعلهما بدل الركعتني

قوله ىف االحوال . و ٢لعصر ويصلى كذا يف الروضةا ت�خري الظهر فيخطب يف وق

  .الثالث اي ىف اول الصالتني و يف التحلل من االوىل

  )اجلمع �ملرض وحنوه املسئلة السابعة: جواز(

 ثبتفقد  ،القول جبواز اجلمع �ملرض ظاهر خمتار :قال النووى ىف الروضة  

  .ة من غري خوف والمطردين�ملىف صحيح مسلم ان النىب ملسو هيلع هللا ىلص مجع 

عن القفال الكبري الشاشي عن ايب إسحاق املروزي  وقد حكى اخلطاىب

جواز اجلمع يف احلضر للحاجة من غري اشرتاط اخلوف واملطر واملرض وبه قال ابن 

  .املنذر من أصحابنا

فإذا مجع للمرض يستحب ان يراعى األرفق بنفسه فإذا كان حيم مثال يف   

اىل األوىل �لشرائط املتقدمة وان كان حيم يف وقت االوىل اخرها  وقت الثانية قدمها

  .٣اىل الثانية

  )صالة الرواتب يف اجلمع ةاملسئلة الثامن(

                                                           
  ٣٤۰\١روضةالطالبنب:     ١
  ٣٥١\١روضة الطالبني:     ٢
  ٣٥١\١روضة الطالبني:     ٣



 ٣٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

والصواب الذي قاله احملققون انه يصلى سنة الظهر  :قال النووى ىف الروضة

  ١ة العصرنمث يصلى الظهر مث العصر مث سنة الظهر اليت بعدها مث س اليت قبلها

  فصل يف  مسائل اجلماعة)(

  )تسوية الصفوف (املسئلة االوىل

سووا صفوفكم فإن تسوية : قال ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انس بن مالك � عن النيب 

   .٣ومسلم ٢الصف من متام الصالة رواه البخاري

   .سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من اقامة الصالة ٤ويف رواية للبخاري

ميسح مناكبنا يف الصالة  ملسو هيلع هللا ىلصقال كان رسول هللا وعن ابن مسعود رضي هللا 

  .٥ويقول استووا وال ختتلفوا فتختلف قلوبكم رواه مسلم

يسوي  ملسو هيلع هللا ىلصوعن النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال كان رسول هللا 

رأى ا� قد عقلنا عنه مث خرج يوما فقام  نا حىت كامنا يسوي �ا القداح حىتصفوف

 صدره من الصف فقال عباد هللا لتسون صفوفكم او حىت كاد يكرب فرأى رجال �د�

  .٧ومسلم ٦ليخالفن هللا بني وجوهكم رواه البخاري

(يسوي صفوفنا حىت كأمنا يسوي �ا : قال النووي ىف شرح مسلم قوله  

 وتربى معناه يبالغ يف تسويتها حىتالقداح) القداح هي خشاب السهام حني تنحت 

	.ها واعتداهلاة استوائأمنا يقوم �ا السهام لشدتصري ك 	

                                                           
  ٣٥١\١الروضة:     ١
٦  ٢۹۰  
٤٣٣   ٣  
٤  ۷٢٣  
٤٣٢  ٥  
٦  ۷١۷  
٤٣٦  ٧  



 ٣٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

	 تفق املذاهب االربعة على انه يسن لالمام ان �مر املأمومني بتسوية وا 	

  .ةمأمور  االصفوف وحكي االمجاع على مشروعية تسوية الصفوف وا�

  : قولني العلماء يف حكم تسوية الصفوف على واختلف  

ة �تفاق املذاهب الفقهي االول تسن تسوية الصفوف يف الصالة وهذا

  االربعة.

الثاين جتب تسوية الصفوف هو قول ابن حزم وابن تيمية وابن حجر 

  مني والبخاري.يالعسقالين والعيين والصنعاين وابن عث

  : وتسوية الصفوف تتحقق مبراعاة االمور التالية  

االوىل احملاذاة حبيث ال يتقدم احد على احد وهذه احملاذاة تكون �ملناكب  

اف �طراف اصابع األرجل غري معدودة ألن اقدام الناس واالكعب. واما االطر 

  .ختتلف طوال وقصرا

فقد قال  ،والثاين الرتاص حبيث ال يكون هناك فرجات وخلل بني الصفوف  

�يدي  اقيموا الصفوف وحاذوا بني املناكب وسدوا اخللل ولينوا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ومن قطع صفا قطعه  لشيطان ومن وصل صفا وصله هللاإخوانكم وال تذروا فرجات ل

  .٢والنسائي ١هللا رواه ابو داود

قال رصوا صفوفكم قاربوا بينها  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن انس � ان رسول هللا 

وحاذوا �العناق فوالذي نفسي بيده اين ألرى الشيطان يدخل من خلل الصف  

  .راسود اصغواحلدف غنم  ٤والنسائي ٣كأ�ا احلدف رواه ابو داود

                                                           
٦٦٦  ١  
٢١  ٢۹٣  
  ٦٦٧ابو داود:    ٣
  ۹٣\٢نسائي   ٤



 ٣٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

لرص ان يلزق منكب الرجل مبنكب اخيه وقدمه بقدمه كما يف ومتام صفة ا 

رواية انس والنعمان رضي هللا عنهما وليس املراد �لرتاص التزاحم الذي قد يذهب 

  اخلشوع.

والثالثة تقارب الصفوف حبيث تكون املسافة بني الصف واالخر مبقدار   

  فكم وقاربوا بينها.السجود وز�دة قليلة كما روي عن انس � رصوا صفو 

فوف فال يشرع يف ل االول فاالول فإن هذا من استواء الصاوالرابعة اكم  

يكمل الثاين  لصف االول وال يشرع يف الثالث حىتيكمل  ا الصف الثاين حىت

  هكذا.

  ) املسئلة الثانية يف صالة الرجل املنفرد خلف الصف(       

  قولني: الصف على صالة الرجل املنفرد خلف اختلف اهل العلم يف  

القول االول ان الصالة خلف الصف منفردا �طلة جيب اعاد�ا وهو 

وهم مستدلون  عايننمذهب احلنابلة وقول طائفة من السلف واختاره ابن حزم والص

ال رج فانصرف فرأى ملسو هيلع هللا ىلصحبديث علي بن شيبان انه قال صليت خلف رسول هللا 

رف الرجل من صالته فقال له انص حىت ملسو هيلع هللا ىلصيصلي فردا خلف الصف فوقف نيب هللا 

  .١استقبل صالتك فال صالة لفرد خلف الصف رواه ابن ماجه

ان  ملسو هيلع هللا ىلصخلف الصف وحده فأمره رسول هللا  وعن وابصة ان رجال صلى 

  .٢يعيد الصالة رواه ابو داود

القول الثاين ان صالة املنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة وهو قول   

  والشافعية. من احلنفية واملالكية اجلمهور

                                                           
١  ١۰٣٣  
٦  ٢۸٢  



 ٣٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وهو راكع فركع  ملسو هيلع هللا ىلصاىل النيب  ايب بكرة � انه انتهى وهم مستدلون حبديث

زادك هللا حرصا وال تعد رواه : فقال ملسو هيلع هللا ىلصقبل ان يصل اىل الصف فذكر ذالك للنيب 

  .١البخاري

لو كان انفراده قادحا يف صالته المره �العادة والن كل من صحت 

  صالته منفردا كاملرأة خلف الرجال. صالته خلف الصف مع غريه صحت

وامنا اجزأت صالة املنفرد وحده خلف االمام الن العجوز : قال الشافعي 

  .٢امامهما ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  ملسو هيلع هللا ىلصصلت منفردة خلف أنس وأخر معه ومها خلف النيب 

  )املسئلة الثالثة يف ائتمام شافعي حبنفي(

لباب احداها اإلقتداء فرع يف مسائل تتعلق �: قال االمام النووي يف ا�موع  

�صحاب املذاهب املخالفني �ن يقتدي شافعي حبنفي او مالكي اليرى قراءة 

وال ترتيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  اجياب التشهد األخري والصالة على البسملة يف الفاحتة وال

وضابطه ان تكون صالة االمام صحيحة يف اعتقاده دون  ،الوضوء وشبه ذالك

  فهما ىف الفروع فيه اربعة اوجه: اعتقاد املأموم او عكسه الختال

  ه القفال اعتبارا �عتقاد االمام.احدها الصحة مطلقا قال

ان ايت مبا  والثاين اليصح اقتداءه مطلقا قاله ابو اسحاق االسفراييين النه و

  به. ال يعتقد وجوبه فكأنه مل �تنشرتطه ونوجبه ف

يئا تداء وان ترك شوالثالث ان اتى مبا نعتربه حنن لصحة الصالة صح االق

  منه او شككنا ىف تركه مل يصح.

والرابع هو األصح وبه قال ابو اسحاق املروزي والشيخ ابو حامد 

اإلسفراييين والبندنيجي والقاضي ابو الطيب واالكثرون إن حتققنا تركه لشيء نعتربه مل 

  .ملأموميصح االقتداء وان حتققنا االتيان جبميعه او شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد ا
                                                           

١  ۷۸٣  
  ١۹٦\١االم:   ٢



 ٣٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

هذا حاصل اخلالف فيتفرع عليه لو مس حنفي امرأة او ترك طمأنينة او 

  .غريها صح اقتداء الشافعي به عند القفال وخالفه اجلمهور وهو الصحيح

وقال ىف الفقه علي املذاهب االربعة فلو صلى حنفي خلف شافعي وسال   

 فصالة املأموم منه دم ومل يتوضأ بعده او صلى شافعي خلف حنفي ملس امرأة مثال

  .�١طلة النه يرى بطالن صالة امامه �تفاق احلنفية والشافعية

ة فيه مبذهب واملالكية واحلنابلة قالوا ما كان شرطا يف صحة الصالة فالعرب 

مالكي او حنبلي حبنفي او شافعي مل ميسح مجيع الرأس يف  االمام فقط فلو اقتدى

  . مذهبهالوضوء فصالته صحيحة لصحة صالة االمام يف

شرطا يف صحة االقتداء فالعربة فيه مبذهب املأموم فلو اقتدى واما ما كان 

مالكي او حنبلي يف صالة فرض بشافعي يصلى نفال فصالته �طلة الن شرط 

  .أي عند غري الشافعية ٢اإلقتداء احتاد صالة االمام واملأموم

  

  مجاعة) املسئلة الرابعة يف صالة الضحى(

جاءه يف بيته بعد ما اشتد  ملسو هيلع هللا ىلصمالك � ان النيب روي عن عتبان بن 

رت اىل اين حتب ان أصلي من بيتك فاش ملسو هيلع هللا ىلصالنهار ومعه ابو بكر � فقال النيب 

املكان الذي احب ان يصلي فيه فقام وصفنا خلفه مث سلم وسلمنا حني سلم رواه 

  .البخاري ومسلم

من رواية ابن عباس وانس بن  ملسو هيلع هللا ىلص وثبتت اجلماعة يف النافلة مع رسول هللا

مالك وابن مسعود وحديفة � واحاديثهم كلها يف الصحيحني اال حديث حديفة 

  .٣ففي مسلم فقط وذكر ذالك ابن قدامة يف املغين

                                                           
٣\١  ١۷٦  
  ٣۷٦\١الفقه علي املذاهب االربعة:   ٢
  ٤٤٢\١املغين:   ٣



 ٤٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال النووي يف ا�موع واما �قى النوافل كالسنن الراتبة مع الفرائض 

ا اجلماعة اي ال تستحب لكن لو صالها والضحى والنوافل املطلقة فال تشرع فيه

مجاعة جاز وال يقال انه مكروه وقد نص الشافعي رمحه هللا علي انه ال �س 

  .�١جلماعة يف النافلة

  )فصل يف مسائل اجلمعة(

  )يف عدد اجلمعة املسئلة االوىل(

وقد اختلف العلماء يف عدد املتعني إلقامة صالة اجلمعة فبعضهم يشرتط 

  .جال وهو مذهب الشافعية واحلنابلة ر نية اربعإلقامة اجلمع

ومنهم من يشرتط ثالثة رجال سوى االمام وهو مذهب ايب حنيفة يف 

  األصح عنه.

ومنهم من يشرتط اثين عشر رجال مقيمني غري االمام وهو مذهب املالكية  

  يف املشهور عنهم.

  واختار ابن تيمية ان اجلمعة تنعقد بثالثة رجال امام ومستمعني.

ومن العلماء من جييز إقامة اجلمعة برجلني فقط امام ومستمع ومنهم  

  .االمام الشوكاين كما يف نيل األو�ر

وقال املاوردي يف األحكام السلطانية: وإذا كان االمام يف اجلمعة يرى ا�ا 

ال تنعقد �قل من اربعني رجال وكان املأمومون وهم أقل من اربعني رجال يرون انعقاد 

  .�م مل جيز ان يؤمهم ووجب عليه ان يستخلف عليهم احدهماجلمعة 

                                                           
  ٥٤۸\٣ ا�موع:  ١



 ٤١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ولو كان االمام يرى ا�ا تنعقد �قل من اربعني رجال واملأمومون ال يرونه  

وهم أقل مل يلزم االمام وال املأمومني إقامتها ألن املأمومني ال يرونه واالمام مل جيد معه 

  .١من يصليها

وي عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك واما دليل االربعني للشافعية فما ر 

كنت قائد ايب بعد ما كف بصره وكان اذا مسع نداء اجلمعة ترحم على : انه قال

اسعد بن زرارة فقلت له انك ترتحم عليه عند نداء اجلمعة قال نعم النه اول من مجع 

م وابن ماجه واحلاك ٢بنا ىف بين بياضة قلت كم كنتم قال اربعني رجال رواه ابو داود

  .والدارقطين والبيهقي

  .قوله ترحم أي قال رمحه هللا

شرط مسلم ووافقه الذهيب قال ابن حجر يف  ىقال احلاكم صحيح عل

  .تلخيص احلبري اسناده حسن

ووجه الداللة من هذا احلديث ان الناس قد كانوا يسلمون يف املدينة الثالثة 

عني فدل على انه ال جتوز واالربعة والعشرة ومل يقيموا اجلمعة حىت مت عددهم ارب

  .إقامتها فيما دون ذالك

وروي عن جابر بن عبد هللا انه قال مضت الُسنَّة ان يف كل اربعني فما 

   .٤والبيهقي ٣فوقها مجعة وأضحى وفطرا رواه الدارقطين

  .لكن النووي يف ا�موع ضعف هذا احلديث

اجلمعة �قل من  واخللفاء من بعده اقامة ملسو هيلع هللا ىلصوانه مل ينقل يف عهد رسول هللا 

اربعني نقال ظاهرا فوجب اعتبار هذا العدد ألن اجلمعة يف احلقيقة مجع اجلماعات 

                                                           
  ١٦۷ص  حكام السلطانية:اال  ١
١  ٢۰٦۹  
٣\٢  ٣  
١\٣  ٤۷۷  



 ٤٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واملقصود بذالك ان جيتمعوا يف كل اسبوع مرة على اظهار شعائر اإلسالم وليتبني 

ألعداء دين هللا تعاىل ان املسلمني كلمتهم واحدة ومقتضى ذالك اجتماع عدد له 

والثالثة واالربعة ليس هلم شوكة وال يظهر هلم اتفاق الكلمة كذا  شوكة وقوة واالثنان

  .١ىف البيان يف مذهب الشافعي

  )املسئلة الثانية يف اذان اجلمعة(

  حني جيلس االمام علي املنرب. للجمعة أذا�ن االول حني اتى الوقت والثاين  

ني ذان كان اوله حروي عن ايب شهاب قال اخربين السائب بن يزيد ان األ

وايب بكر وعمر رضي هللا  ملسو هيلع هللا ىلصاملنرب يوم اجلمعة ىف عهد النيب  جيلس االمام على

 عنهما فلما كان خالفة عثمان وكثر الناس امر عثمان يوم اجلمعة �ألذان الثالث

ذالك وكان هذا األذان ملا كثر املسلمون فزاده  فأذن على الزوراء فثبت االمر على

ة له �لسكوت وعدم االنكار فصار امجاعا اجتهادا منه وموافقة سائر الصحاب

  .سكوتيا رواه البخاري

يقول: عليكم بسنيت  ملسو هيلع هللا ىلصفاألذان االول سنة عثمان � يف خالفته والنيب   

وسنة اخللفاء الراشدين. وعثمان من اخللفاء الراشدين وقد فعل هذا واقره املوجودون 

  يف خالفته من املهاجرين واالنصار.

  

  )السنة القبلية للجمعة لثالثةاملسئلة ا(

روي عن ابن مسعود � انه كان يصلى قبل اجلمعة اربعا وبعدها اربعا رواه 

   .الرتمذي

ومن انكر قبلية اجلمعة يقول �ن ما يفعل ابن مسعود � ذالك ليس سنة 

   .اجلمعة بل سنة مطلقة

                                                           
٥٦٣\٢  ١  



 ٤٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اما بعد : ا احلديث فقاللكن عند ما اثبت بعدية اجلمعة يستدل مبثل هذ

كان يصلي بعد اجلمعة ركعتني رواه  ملسو هيلع هللا ىلصاجلمعة فقد نقل يف الصحيح ان النيب 

  .البخاري

  كان يعتقد ا�ا سنة اجلمعة وليست سنة مطلقة ملسو هيلع هللا ىلصفمن اين لكم انه 

فالشافية واحلنفية يقولون �ن سنة اجلمعة القبلية كسنة الظهر القبلية وقتا 

مسعود � قبل ألن الظاهر ان ابن مسعود � يفعل وعددا مستدلني حبديث ابن 

   .ملسو هيلع هللا ىلصهذا ال من اجتهاده بل توقيفا من النيب 

وحبديث: بني كل اذانني صالة قاهلا ثال� وقال يف الثالثة ملن شاء رواه 

  .البخاري

ما من صالة مفروضة اال بني  :وحبديث عبد هللا ابن الزبري رضي هللا عنهما

  .ا ركعتان رواه ابن حبانيديه

هذا احلديث اقوى ما يتمسك به من مشروعية  :قال احلافظ ابن حجر

  .١ركعتني قبل اجلمعة

  )املسئلة الرابعة السفر بعد الزوال(

وحيرم على من لزمته اجلمعة �ن كان من أهلها السفر  :قال يف مغين احملتاج

ال جيوز له تفويته فإن خالف بعد الزوال ألن وجو�ا تعلق به مبجرد دخول الوقت ف

وسافر مل يرتخص اال إذا فاتت اجلمعة وحيسب ابتداء سفره من فوا�ا النتهاء سبب 

  .املعصية (اال ان متكنه اجلمعة يف) مقصده او (طريقه) حلصول املقصود

هذا إذا مل يبطل مجعة بلده بسببه �ن  :قال صاحب التعجيز يف شرحه

  .٢نه يفوت اجلمعة على غريهينقص به عدده واال مل جيز ال

                                                           
  ٣٥١\٣فتح الباري:   ١
  ۹٥\١مغين احملتاج:   ٢



 ٤٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يف املهذب ومن لزمتهم اجلمعة وهو يريد السفر فإن كان  ابو اسحق وقال

خياف فوت السفر جاز له ترك اجلمعة ألنه ينقطع يف الصحبة فينتظر وان مل خيف 

الفوت مل جيز ان يسافر بعد الزوال ألن الفرض قد توجه عليه فال جيوز تفويته 

   .�١لسفر

زوال ففيه قوالن وقد قال ىف البيان يف مذهب الشافعي ومن واما قبل ال

وجبت عليه صالة اجلمعة واراد السفر فإن كان خياف فوت السفر لذهاب القافلة 

وال ميكنه املشي وحده جاز له السفر وترك اجلمعة سواء كان قبل الزوال او بعده ألن 

  .٢عليه مشقة يف ذالك واجلمعة تسقط �ملشقة

  )امسة أضرب الناس يف اجلمعةاملسئلة اخل(

  

ضرب جتب عليهم وتنعقد �م، وضرب : الناس يف اجلمعة على اربعة أضرب

ال جتب عليهم وال تنعقد �م، وضرب ال جتب عليهم وتنعقد �م، وضرب جتب 

  عليهم وهل تنعقد �م وجهان.

فاما الذين جتب عليهم وتنعقد �م فهم اربعون رجال على الشروط اليت 

  .ذكر�ها

واما الذين ال جتب عليهم وال تنعقد �م منهم الصبيان واخلناثى والنساء 

وان ، فلو اجتمع من احدهم اربعون وعقدوا اجلمعة مل تصح منهم واملسافرون والعبيد

اجتمع اربعون رجال على الشروط اليت ذكر�ها وصلوا اجلمعة وصلى هؤالء معهم 

  انعقدت هلم اجلمعة تبعا لغريهم.

ين ال جتب عليهم وتنعقد �م فهم املرضى ومن ىف طريقه مطر ومن واما الذ

  خياف حضور اجلامع فإن حضروا وجبت عليهم وانعقدت �م.
                                                           

  ١١۰\١املهذب:   ١
  ٥٥٢\٢البيان يف مذهب الشافعي:   ٢



 ٤٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واما الذين جتب عليهم وهل تنعقد �م وجهان فهم املقيمون ىف بلد على 

  .تنجز حاجة مثل املقيم على درس الفقه او التجارة حبيث ال جتوز له القصر

بن ايب هريرة تنعقد �م اجلمعة ألن كل من وجبت عليه قال ابو علي 

  .اجلمعة تنعقد به كاملستوطن

مل يقمها بعرفات �هل مكة  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ابو اسحاق ال تنعقد �م ألن النيب 

وان كانت دار إقامتهم أل�ا ليست بوطن هلم انتهي ما ذكره يف البيان يف مذهب 

  .١الشافعي

  

  )يف املصنعاملسئلة السادسة اقامة اجلمعة (

  اقامة اجلمعة يف املصنع تصح بشرائط:  

  .االول ان يكون املصنع يف املدينة او القرية ال يف الصحراء

  .الثاين ان يكون من العمال اربعون مستوطنون

   .الثالث وجود احلاجة لتعدد اجلمعة كضيق اجلامع يف تلك املدينة

ية يستوطنها من تنعقد ال تصح اجلمعة عند� اال يف ابن :فاالول قال النووي

وقال ابو حنيفة وامحد ، �م اجلمعة وال تصح يف الصحراء وبه قال مالك وأخرون

واحتج اصحابنا مبا احتج به املصنف ، جيوز اقامتها ألهل املصر ىف الصحراء كالعيد

واصحابه مل يفعلوها يف الصحراء مع تطاول االزمان وتكرر فعلها  ملسو هيلع هللا ىلصان النيب 

  .٢خبالف العيد

قوله يف أبنية يستوطنها اي يف القرية او املدينة ألنه صحت اقامة  قلت

  .اجلمعة يف الفضاء املعدود من القرية اي يف غري املسجد

                                                           
  ٥٦٤\١  البيان:  ١
  ٣٧٣ا�موع: اجلزء الرابع ص.   ٢



 ٤٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

النووي ىف ا�موع قول االمام الشافعي واالصحاب إذا كان  والثاين حكى  

  .١ىف البلد اربعون فصاعدا من اهل الكمال وجبت اجلمعة على كل من فيه

االصل ال جيوز تعدد اجلمعة يف قرية او مدينة ألن صالة اجلمعة  والثالث  

  .شعار لقوة املسلمني وذالك ينتفي �لتعدد اال حلاجة كضيق وعسر اجتماع

 واخللفاء الراشدين مل يقيموا سوى ملسو هيلع هللا ىلصقال الشربيين يف مغين احملتاج ألنه 

شعار مجعة واحدة وألن اإلقتصار على واحدة افضى اىل املقصود من إظهار 

  .االجتماع واتفاق الكلمات

  .قال الشافعي وألنه لو جاز فعلها يف مسجدين جلاز يف مساجد العشائر

وال جيوز امجاعا اال إذا كربت اي البلدة وعسر اجتماعهم يف مكان �ن مل 

يكن يف حمل اجلمعة موضع يسعهم بال مشقة ولو غري مسجد فيجوز التعدد للحاجة 

عي رضي هللا تعايل عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون �ا حبسبها ألن االمام الشاف

  .٢مجعتني وقيل ثال� فلم ينكر عليهم فحمله االكثرون على عسر االجتماع

فأهل املصنع ان يروا ان مصنعهم ىف خطة ابنية اوطان ا�معني اي ىف القرية   

و عسر او املدينة وان منهم اربعني مستوطنني وان اجلامع يضيق ان ذهبوا اليه ا

اجتماعهم اليه اال مبشقة فلهم اقامة اجلمعة يف مصنعهم واال فلزمهم ان يذهبوا اليه 

ان مل خيافوا فتنة يف صناعتهم مثال واال صلوا ظهرا ألنه ال يكلف هللا نفسا اال 

  وسعها.

  )لة السابعة يف ما حول اخلطبةئاملس(

رم حيبتني وال ال يكره الكالم قبل اخلطبة وال بعدها وال بني خط: األول

  .كالم اليتعلق به غرض مهم �جز  اخلطيب قطعا واخلالف فىيى الكالم عل

                                                           
  ٣٥٣\٤ا�موع:   ١
  ١۰٣\١مغين احملتاج:    ٢



 ٤٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

منرب حلديث رواه الشيخان وهو بكسر امليم  ىتسن اخلطبة عل: الثاين

ميني احملراب واملراد به ميني  ىمأخود من النرب وهو االرتفاع ويسن ان يكون املنرب عل

 غري درج ثالث ملسو هيلع هللا ىلص منربه وكان ملسو هيلع هللا ىلصنربه ع موضاالمام قال الرافعي هكذا  ىمصل

  يفعل كما تليها اليت الدرجة على يقف ان ويستحب تسمى املسرتاح اليت الدرجة

   .ملسو هيلع هللا ىلص النيب

قباله إلاحلاضرين  ىيسن لالمام السالم عند دخول املسجد عل: والثالث

  .قياليه كما يف احملرر لالتباع رواه البيه ىمن عند املنرب ند� اذا انته ىعليهم وعل

وال يسن له حتية املسجد كما يف زوائد الروضة وان خالفه غريه مث يصعد 

كان رسول هللا   :املنرب مث يستقبل الناس ويسلم عليهم لالتباع روي عن الشعيب قال

ملنرب يوم اجلمعة استقبل الناس فقال السالم عليكم احلديث وهو ا صعد اذا ملسو هيلع هللا ىلص

  .مرسل

 ي فصيحة جزلة الن ذالك اوقع ىفا ةيسن ان تكون اخلطبة بليغ: الرابع

  ملسو هيلع هللا ىلصالقلوب من الكالم املبتذل الركيك روي عن جابر بن عبد هللا كان رسول هللا 

نه منذر جيش احلديث كأ حىت غضبه واشتد صوته وعال عيناه امحرت خطب اذا

  .١رواه مسلم

اطيلوا الصالة  :ويسن اقصار اخلطبة عن الصالة حلديث مسلم: واخلامس

 .٢بةواقصروا اخلط

شئ منها  والسنة ان ال يلتفت االمام يف اخلطبة ميينا وال مشاال ىف: والسادس

 .النه بدعة وان ال يشري فيها �ليد او غريها

 ى سيف أو عصا وحنوه كقوس خلرب إيبوالسابع ويسن أن يعتمد اإلمام عل

  .كئا على قوس أو عصاقام ىف خطبة اجلمعة مت ملسو هيلع هللا ىلص داود �سناد حسن أنه
                                                           

۸٦۷ \مغين احملتاج:   1  

۸٦۹ \مغين احملتاج:   2  



 ٤٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ما ذكره كله هذا   .نية بقوله أستغفرهللا ىل ولكمان خيتم اخلطبة الثوالثامن أ

  .رفصالشربيىن ىف مغىن احملتاج بقليل ت

  )بعدصالة اجلمعة املسئلة الثامنة إقامة الظهر(

الغرض من صالة اجلمعة هو أن جيتمع الناس ىف مكان واحد خاشعني 

  .فسهم عاطفة الرمحة والرفقان فتتوثق بينهم روابط االلفة وتقوى صلة احملبة وحتىي

وكل منهم ينظر اىل االخر نظر املودة فيعني  دومتوت عوامل البغضاء واالحقا

صغريهم كبريهم  قرقويهم ضعيفهم ويساعد غنيهم فقريهم ويرحم كبريهم صغريهم ويو 

  ويشعرون مجيعهم ��م عبيدهللا وحده وانه هو الغين احلميد.

د لغري حاجة يذهب �ذه املعاىن فمن أجل ومما الريب فيه ان تعدد املساج  

ذلك قال الشافعية إذا تعددت املساجد لغري حاجة فإن اجلمعة ال تصح اال ملن 

  .سبق �ا ىف هذه املساجد

هرا بعد صالة ظفمن سبق بيقني كانت اجلمعة له وإالفاالحتياط ان يصلى 

  اجلمعة.

قد حكم األئمة ىف  :حكى النووى ىف ا�موع قول اإلمام احلرمني ما نصه  

ه إشكال الحتمال تقدم إحدامها يهذه الصورة ��م إذا اعادوا مجعة برئت ذمتهم وف

وحينئذ ال تنعقد هذه وال تربأ ذمتهم �ا فطريقهم ىف الرباءة بيقني أن يصلوا مجعة مث 

  ظهرا. 

  .وقال الشربين فاليقني ان يقيموا مجعة مث ظهرا كما ىف الروضة

  .هذه املسئلة بني اإلصطالحني االعادة واالقامة وقد التبس قوم ىف

   .قالوا ىف اقامة الظهر بعد صالة اجلمعة االعادة

بل الصواب االعادة ىف حق اجلمعة وهى ىف صورة وقوع اجلمعتني معا ومل 

  .يعلم أيهما أسبق فمن أعاد اجلمعة من الطائفني فاجلمعة له



 ٤٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ن الظهر مراعاة القول املانع من قال الشيخ نووي البنتين يف �اية الزين وتس  

  أم ال. حلاجة التعدد مطلقا أو لغري حاجة ىف مجيعها أو بعضها او مل يدر هل هو

  )املسئلة التاسعة اخلطبة بغري العربية(

 هلم فيضل هللا من بنيوما ارسلنا من رسول االبلسان قومه لي: قال هللا تعاىل  

  يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز احلكيم.

هم اختلفوا كنغة العربية وللطبة �لتكون اخلتفق الفقهاء على ان االوىل ان ا  

  : ىف اشرتاط ذلك على ثالثة اقوال

انه يشرتط ان تكون �لعربية للقادر عليها ولو كان السامعون  االول

  ة.لكية وهو املذهب املشهور عنداحلنابالاليعرفون العربية و�ذا قال امل

كان السامعون  اذا ن تكون �لعربية للقادر عليها االوالقول الثاىن يشرتط ا  

ب بلغتهم وهذا هو الصحيح عندالشافعية وبه قال طمجيعا اليعرفون العربية فانه خي

   .ةلبعض احلناب

املقصود الوعظ وهو عن قول املتوىل: الن  ةقال النووى ىف ا�موع حكاي

  .تحصل بكل اللغا

وميكن للخطيب ان  ،بية واليشرتطلث يستحب ان تكون �لعر اوالقول الث  

   .حنيفة وبعض الشافعية غة دون العربية وهو قول اىبلخيطب �ل

نسيا لعدم ورود و اعة من علماء إندوهذا القول الثالث هو الذي خيتاره مج

غة العربية والن املقصود من اخلطبة هو حصول لدليل صريح يوجب كون اخلطبة �ل

  يكون اال بلغة احلضور.الوعظ والنفع والفائدة وذالك ال

  لغة العربية.لولكن األحسن اداء مقدمات اخلطبة من االركان واال�ت �

  )اذكار صالة اجلمعة: املسئلة العاشرة(



 ٥٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

حدثنا عمر بن دمحم بن على الز�ت وعمر بن امحد بن عثمان وعلي بن 

ثنا سليمان  رمىضهللا احل احلسن اجلراحى وابن عمران قالوا ثنا دمحم بن هارون بن عبد

 ايب  هللا بن ابن هللا بن عبيد عن عبدة ر معن اخلليل بن  بن دمحم األقطع ثنا ايب

  :عن عائشة قالت ةكيمل

من قرأ بعد صالة اجلمعة قل هو هللا احد وقل اعوذ : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اىل سوء الناس سبع مرات اجاره هللا عز وجل �ا من ال بق وقل أعوذ بر لبرب الف

ار الصالة وابن بمل اليوم والليلة واملقدسى ىف أخعىف  اجلمعة األخرى رواه ابن السين

  شاهني ىف الرتغيب واخلالل ىف الفضائل.

أن من قرأ الفاحتة واإلخالص واملعوذتني  ورد :وقال ىف بغية املسرتشدين  

ذنبه وما  ين رجليه غفرله ما تقدم منثسبعاسبعا عقب سالمه من اجلمعة قبل ان ي

�خر وأعطى من األجر بعدد من أمن �� ورسوله وبوعد من السوء اىل اجلمعة 

األخرى وىف رواية ز�دة قبل ان يتكلم حفظ له دينه ودنياه وأهله وولده ويقول 

ين حباللك نبعدها اربع مرات اللهم �غين �محيد �مبدئ �معيد �رحيم �ودود أغ

  وبفضلك عمن سواك. عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك

البيتني يف كل يوم مجعة توفاه  ذينوقال االمام الشعراين من واظب على ه  

  :هللا على اإلسالم من غري شك ومها

  إهلى لست للفردوس أهال # وال أقوى على �ر اجلحيم

  فهب ىل زلىت واغفر ذنوىب # فإنك غافر الذنب العظيم

  ـاه ١جلمعة.ونقل عن بعضهم ا�ما يقرأن مخس مرات بعد ا

ل فقلت له ه ،قول الشعراين  قال قائل ال أصل ىف هذا العمل سوىلو   

  هواك؟ عندك أصل ىف �يه سوى

                                                           
   ٧٤بغية املسرتشدين :  ١



 ٥١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )فصل يف مسائل الزكاة(

  )زكاة املال املوقوف لة األوىلئ(املس

جهة عامة كالفقراء واملساكني واأليتام الزكاة فيه ألن  ىاملال املوقوف عل

  .الك معيناشرط وجوب الزكاة ان يكون امل

املطالب الزكاة فيما يستغل من  قال شيخ االسالم زكر� األنصاري يف أسىن

واملساكني اذ ليس اجلهة العامة كالفقراء  ىعليها وحنوها وعل ىجد ااالوقف للمس

  اهــ.١هلما مالك معني

وقال االمام الشهاب الرملي وشرط وجو�ا ان يكون املالك معينا فال زكاة 

  .٢املوقوف على معني ى جهة عامة وجتب ىفيف املوقوف عل

  

  )(املسئلة الثانية هل جيوز نقل الزكاة

وحيرم نقلها اىل �ا املال  فقراء البلد الىت الزكاة ان تصرف ىف األصل ىف  

ذكر النووي ىف الروضة أن األصح ىف نقل الزكاة قوالن سقوط الفرض مع . غريها

به الزكاة سواء   طه حيرم النقل وال تسقاحلرمة وعدم سقوطه معها فاملذهب عنده أن

  .٣كان النقل إىل مسافة القصر أو دو�ا

واحلنابلة يقولون جبواز النقل اىل دون مسافة القصر لتحرى قرابة أو من كان   

  وهللا أعلم. ٤أشد حاجة قاله ابن قدامة يف املغىن

                                                           
  ٣٦۹\١اسين املطالب:     ١
  ١٢۷\�٣اية احملتاج:    ٢
  ٦٤١\١روضة الطالبني:    ٣
  ٢۸٣\٢املغىن:   ٤



 ٥٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

نقلها كأن يكون فقراء البلد  ان دعت حاجة اىلقال بعض الشافعية: و  

كى جبانب ا�م فقراء او حنو ذلك جاز ز أشد حاجة او اقر�ء للم اينقلها اليه الىت

  النقل.

 ىالشافعية  فقال القليويب يف احلاشية عل اوقد اعتمد هذا القول متأخرو   

جيوز النقل وجتزئ واختاره مجاعة من اصحاب الشافعي   ينالقول الثا : شرح املنهاج

  كابن الصالح وابن الفركاح.

ى عن طاووس قال معاذ رضى هللا عنه ألهل اليمن ائتوىن بعرض ثياب ورو   

اهون عليكم وخري ألصحاب النيب  ،رةذمخيص او لبيس ىف الصدقة مكان الشعري وال

�ملدينة رواه البخارى معلقا ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن اىل املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص

  .١ريهاملنورة وذكر أيضا هذااحلديث القرطيب ىف تفس

  (املسئلة الثالثة نصاب الذهب والفضة)

قال: إذا كانت لك مائتا درهم  ملسو هيلع هللا ىلصروى عن علي كرم هللا وجهه عن النيب   

وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم وليس عليك شيئ يعىن  يف الذهب حىت 

حال عليها احلول ففيها يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا و 

  .٢زاد فبحساب ذلك رواه أبو داود فما نصف دينار

  .ونصاب الذهب عشرون دينارا تساوى عشرين مثقاال

  .غراما )٤،٢٥( واملثقال الشرعي وزنه

  غراما. )٨٥( والنصاب منه مخس ومثانون

  غراما. ) ٢،٩٧٥(ونصاب الفضة مئتا درهم والدرهم الشرعي وزنه 

  .) غراما٥٩٥والنصاب منه وزنه مخس مائة ومخسة وتسعون (

                                                           
  ١۷٥\۸القرطيب:    ١
١٥   ٢۷٢   



 ٥٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 اب الذهب هو عيار أربعة وعشرينصوالعيار الذي يعتمد يف حتديد ن

)٢٤(.  

أو  )١٨ة (وذلك أنه هو الذهب اخلالص وأما الذهب من عيار مثانية عشر 

وزكا�ما ربع  يأخر  نفانه ليس ذهبا خالصا بل فيه معاد ) ٢١( واحد وعشرين

  %).٢،٥العشر (

  )ل نصاب الذهب أو نصاب الفضة(املسئلة الرابعة هل اإلعتبار يف زكاة املا

عشرين مثقاال من الذهب  ةلزكاة ىف املال هو ما يعادل قيممقدار نصاب ا  

  درهم من الفضة يف الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة. مائيتأو 

فعشرون مثقاال من  ،ا من حيث القيمةمواحلال كان تفاوت بعيد بينه

من اهلجرة تبلغ مخسني مليو� من  ١٤٣٩ىن سنة االذهب مثال اليوم اى يف الرابع الث

  خذ؟ �فأيهما  ،ائتا درهم من الفضة تبلغ سبعة ماليني منهامالروبيات. و 

قال بعض العلماء اإلعتبار بنصاب الفضة ألنه أحظ للفقراء وأنفع فإذا 

  ،ملكت سبعة ماليني من الروبيات وحال احلول عليها أخرجت زكا�ا

ه اختار ب مطلقا وهو ما هترب هو نصاب الذمن يرى ان املعومن العلماء  

حيث قال: ان االوىل ان نقتصر على تقدير  الشيخ القرضاوي ىف كتابه فقه الزكاة

النصاب ىف عصر� �لذهب وان التقدير �لفضة وان كان انفع للفقراء اال انه 

  اجحاف �ر�ب املال.

  )املسئلة اخلامسة زكاة الروبيات(

لنصاب وحال افإذا بلغت  ،لذهب والفضة ىف الثمنيةالروبيات تنزل منزلة ا  

  .عليها احلول وجبت فيها الزكاة



 ٥٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

جتمعها لبناء واعلم أن الزكاة جتب ىف مجيع الروبيات الىت متلكها ولو كان 

منزل أوزواج أو شراء سيارة أو الىت يف البنوك فاذا بلغ النصاب و حال احلول وجبت 

  عليه الزكاة.

متلك لالنتفاع بذاته كمنزلك الذي تسكن فيه  وال جتب الزكاة فيما  

  وسيارتك اليت تستخدمها وكذا مالبسك واكلك ومشربك. 

وال جتب الزكاة فيما اشرتيت حللي نسائك وخامت فضتك ومقبض سيفك   

  ذهبا كان أو فضة.

وأسهل طريقة إلخراج الزكاة الواجبة ان تقسم املبلغ الذي يراد اخراج زكاته   

  .اتج هو الزكاة الواجب اخراجهاعلى اربعني والن

مثال ذلك إذا كنت متلك مخسني مليو� من الروبيات وقد حال عليها  

احلول فتأتى �اللة احلاسبة وتكتب مخسني مليو� مث يقسمها على اربعني خترج 

) وهذا هو مقدار الزكاة الواجب ١٫٢٥٠٫٠٠٠النتيجة مليو� ومائتني ومخسني الفا (

  اخراجه.

  )السادسة زكاة عروض التجارةاملسئلة (

ونصا�ا نصاب  ،وهى كل ما اعد للبيع والشراء من أجل الربح والتكسب  

ض نصاب احدامها وجبت فيها الزكاة، فإذا بلغت قيمة العرو  ،الذهب والفضة

  والغالب تقديرها �لذهب ومقدار الواجب اخراجها ربع العشر.

ة للبيع عند حلول الوقت مبا وطريقة اخراج زكا�ا ان تقوم البضائع املعد  

تساويه يف هذا الوقت سواء أكانت قيمتها بقدر مثنها الذي اشرتاها به ام اقل ام 

  اكثر. 

وإذا ملك نصف النصاب من عروض التجارة ونصف النصاب من غريها    

 .كالروبيات الىت يف البنوك ضم بينهما وخيرج زكا�ا



 ٥٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )(املسئلة السابعة يف زكاة االرض

أرضا للسكىن او للزراعة او ألي استعمال وحال عليها احلول  ىمن اشرت   

فال جيب عليه الزكاة أل�ا ليست من االموال الزكو�ت فاألصل عدم وجوب الزكاة 

   .فيها اال إذا كانت للتجارة

أرضا للتجارة وزرعها قبل بيعها فأمثر النخل ونبت الزرع فإنه  اما إذا اشرتى  

ا حقان خيتلف سبب ملعشر ويزكي األرض زكاة القيمة أل�يزكي الثمرة واحلب زكاة ا

  وجو�ما فال يسقط أحدمها �ألخر.

قال زكر� األنصاري يف اسىن املطالب فإن زرع زرعا  يف أرض للتجارة 

  .١فلكل منهما حكمه فتجب زكاة العني يف الزرع وزكاة التجارة يف األرض

  

  )املسئلة الثامنة زكاة االجرة(

 للتأجري فال زكاة فيها وامنا الزكاة يف االجرة الىت حتصل فيها من ملك بيو�  

  بشرطني:

  االول ان تبلغ نصا� والثاين ان حيول عليها احلول.

ويبدأ احلول من حني العقد سواء قبض االجر مقدما يف اول السنة اومؤخرا 

  يف اخر السنة.

  فان قبضها ىف اول السنة ومر عليها احلول فعليه زكا�ا.

ابن قدامة يف املغين ولو اجر داره سنتني �ربعني دينارا ملك االجرة من  قال

  .٢حني العقد وعليه زكاة مجيعها إذا حال عليه احلول

  )املسئلة التاسعة: زكاة كسب املال(       

                                                           
   ٣۸٥\١اسين ااملطالب:    ١
  ٢۷١\٤املغين:    ٢



 ٥٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  يف هذه املسئلة مصطلحات وهي الرواتب واالجور وايرادات املهن احلرة.  

واظف بصفة مستمرة مقابل عمل ويطلق لفظ الراتب على ما �خده امل  

  يقوم به.

  واالجور على ما �خده العمال.

واما ايرادات املهن احلرة فرياد �ا ما حيصل عليه اصحاب املهن احلرة يف 

  مقابل العمل الذي يقومون به كالطبيب واملهندس واخلياط والنجار وغريهم.

فما حكم هذه وقد اشتهر يف اندونيسا هذه الزكاة مبصطلح زكاة فروفيسي   

  الزكاة عند العلماء؟

  قد وقع اخلالف بني العلماء يف وجو�ا وىف نصا�ا عند من جييبها.  

  االول اخلالف ىف وجو�ا.  

اما من جييبها فيستدل بعموم النصوص من الكتاب والسنة كاستدالهلم 

ا لكم بعموم قوله تعاىل: (� ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجن

  ). ٢٦۷من االرض (البقرة 

وحبديث (على كل مسلم صدقة قالوا � نيب هللا فمن مل جيد قال يعمل بيده 

  .١احلديث رواه البخاري

ويستدل ايضا �لقياس على املال املستفاد االيت بيانه ان شاء هللا بعد هذه   

  املسئلة وكذالك �لقياس على كسب الفالح والتاجر.

وزمن  ملسو هيلع هللا ىلصاتب كان موجودا يف زمن النيب يستدل �ن الر واما من مينعها ف  

  .من بعده فلم يقل احد بوجوب زكاتهاخللفاء 

  الثاين اخلالف يف نصا�ا ملن جييبها.  

                                                           
١٤  ١۹٥  



 ٥٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فمنهم من يعترب نصا�ا بنصاب الزروع والثمار فمن بلغ راتبه ما قيمته 

مثان مائة ) كيلو غرام من الرباس او ٦٤٧ن (سة أوسق او ست مائة وسبعة وأربعو مخ

) كيلوغرام من الفادي وز� وجبت عليه الزكاة وزكا�ا ربع ٨٢٩وتسع وعشرون (

  بضها، وهذا قول ملفق وهم.العشر وخيرج كل ق

ومنهم من يعترب نصا�ا بنصاب النقود وهو عشرون مثقاال تساوي مخسا   

 ) غراما من الذهب او مائتا درهم من الفضة تساوي مخسمائة ومخسة٨٥ومثانني (

) غراما منها وزكا�ا ربع العشر خيرج بعد حوالن احلول من �قي ما ٥٩٥وتسعني (

عنده منها اي اذا كان ما فضل من الرواتب عند حوالن احلول يبلغ النصاب فعليه 

  الزكاة واال فال وهذا هو القول الصحيح.

  )املسئلة العاشرة زكاة املال املستفاد(

 كلف �لزكاة اثناء احلول وهو علىلكه املاملال املستفاد هو املال الذي مي  

  نوعني:

االول هو ربح مال اصله عند املكلف والثاين هو ما ملكه وليس �جتا عن 

  مال لديه كاإلرث واهلبة ومكافأة �اية اخلدمة وغريها.

اصله والثاين وقع خالف فاالول ال خالف بني العلماء ان زكاته عند زكاة   

  فيه بينهم:

  يه الزكاة عند قبضه وبدون اشرتاط حوالن احلول عليه.فبعضهم اوجب ف

واما مجهور العلماء فريون انه ال زكاة فيه حىت حيول عليه احلول وهذا هو 

  الراجح الذي تؤيده االدلة القوية.

انه قال ال زكاة يف مال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي مرفوعا عن ابن عمر � عن النيب   

  اود وامحد.حىت حيول عليه احلول رواه ابو د



 ٥٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وهذا جممع عليه عند فقهاء األمصار، وليس فيه ىف الصدر االول خالف 

اال ما روي عن ابن عباس ومعاوية وسبب االختالف انه مل يرد يف ذالك حديث 

  .�١بت

وقال احلافظ ابن عبد الرب: واما الذهب والورق فال جتب الزكاة ىف شيء   

  مجهور العلماء.ا اال بعد متام احلول ايضا وعلى هذا ممنه

روي عن ابن عباس ومعاوية ا�ما  وال اعلمه اال شيأ واخلالف فيه شذوذ

  .بت عليه الزكاة ىف الوقتقال من ملك النصاب من الذهب والورق وج

وهذا القول مل يعرج عليه احد من العلماء وال قال به احد من ائمة 

  .٢وزعيالصحابة وال قال به احد من ائمة الفتوى اال رواية عن األ

  )املسئلة احلادية عشر صرف الزكاة اىل العلماء(

قال النووي يف الروضة: قالوا ولو قدر على كسب يليق حباله اال انه مشتغل   

بتحصيل بعض العلوم الشرعية حبيث لو اقبل على الكسب لتقطع عن التحصيل 

فال حتل منه التحصيل  يل العلم فرض كفاية واما من يتأتىحلت له الزكاة، ألن حتص

له الزكاة إذا قدر على الكسب وان كان مقيما �ملدرسة هذا الذي ذكر�ه هو 

  .٣الصحيح

قال ابن حجر اهليتمي ىف الفتاوى الكربى عند ما سئل هل حيل اخذ الزكاة   

ملن اشتغل بعلم شرعي يشرتي �ا كتبا وكل ما يعينه على طلب العلم اوال فأجاب 

  بقوله:

علم بتعلم  حلالل الالئق الذي يكفيه ويكفي ممونهإن من اشتغل عن كسبه ا

منه او يتعلم القران دون نوافل العبادات جاز له ان  شرعي أو الة له وكان يتأتى

                                                           
  ۷۸بداية ا�تهد:   ١
  ٢۰\٥ملالك علي موطأ مالك: فتح ا  ٢
  ٣٠٨-٢الروضة:   ٣



 ٥٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

�خذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية ممونه الالئقة �م العمر الغالب مث ما اخذه يصري 

  ملكه فله ان يصرفه ىف شراء كتب علوم  الشرع وأال�ا.

ل ابن عابدين يف املبسوط: قوله ال جيوز دفع الزكاة اىل من ميلك نصا� قا  

  اال اىل طالب العلم او الغازي ومنقطع احلج.

وقال االلوسي يف روح املعاين حيث فسر اية الصدقة: اريد بذالك عند ايب   

  يوسف منقطعوا الغزاة وعند دمحم منقطع احلجيج اي مجع حج.

الظهريية وفسره يف البدائع  واقتصر عليه يف الفتاوىلبة العلم وقيل املراد ط   

  .١وسبيل اخلري فيه كل من سعى يف طاعة هللا تعاىلجبميع القرب فيدخل 

  املسئلة الثانية عشر صرف الزكاة اىل من اراد احلج(

  )ولبناء املساجد وغريه من وجوه اخلري       

ل هللا ) ال يوجب ىف سبي( ازي: إن ظاهر اللفظ يف قوله تعاىلالر  قال الفخر

نقل القفال يف تفسريه عن بعض الفقهاء ا�م  القصر على الغزاة مث قال فلهذا املعىن

وبناء احلصون  ع وجوه اخلري من تكفني املوتىاجازوا صرف الصدقات اىل مجي

  .٢وعمارة املساجد ألن قوله (ىف سبيل هللا) عام يف الكل

   نصا.قال يف االقناع وشرحه: واحلج ىف سبيل هللا  

وروي عن ابن عباس وابن عمر ملا روى ابو داود ان رجال جعل �قة ىف 

  : اركبيها فان احلج من سبيل هللا.ملسو هيلع هللا ىلصسبيل هللا فارادت امرأته احلج فقال هلا النيب 

فيأخذ ان كان فقريا من الزكاة ما يؤدي به فرض حج او عمرة او يستعني 

  .به فيه وكذا ىف �فلتىهما ألن كال من سبيل هللا

                                                           
  ١٢٣\١۰االلوسي روح املعاين:   ١
  ١١٣\١٦مفاتيح الغيب:   ٢



 ٦٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقال القامسي ىف حماسن التأويل:كل سبيل اريد به هللا عز وجل فهو بر   

  .١داخل يف سبيل هللا

  وقال املراغي يف تفسريه وسبيل هللا: هو الطريق املوصل اىل مرضاته ومثوبته.  

  واملراد به الغزاة واملرابطون للجهاد.

مجيع  الكوروي عن االمام امحد انه جعل احلج من سبيل هللا ويدخل ىف ذ

  .٢وبناء اجلسور واحلصون وعمارة املساجد وحنو ذالك وجوه اخلري من تكفني املوتى

  

  

 )املسئلة الثالثة عشر صرف الزكاة للوالدين(

ال جيوز لرب املال ان يدفع زكاته اىل من تلزمه نفقته من اوالده او غريهم  

  منهم والداه،

فعها اليه فكأنه دفعها اىل ألن دفع زكاته اليهم تغنيهم عن نفقته ويعود ن 

  نفسه فلم جتز. 

وقال بعض اهل العلم جيوز دفع الزكاة اىل الوالدين والولد اذا كانوا فقراء   

  وهو عاجز عن االنفاق عليهم.

  وهو احد القولني يف مذهب امحد.

وقال: االقوى جواز دفعها اليهم ىف هذه احلال ألن املقتضي موجود واملانع 

  �ملقتضي السامل عن املعارض املقاوم.مفقود فوجب العمل 

  وقال ايضا ان كان حمتاجا اىل النفقة وليس ألبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع.

  واالظهر انه جتوز له اخذ زكاة ابيه.

  .هواما ان كان مستغنيا بنفقة ابيه فال حاجة اىل زكات
                                                           

  ٣١۸١\۸حماسن التأويل:   ١
  ١٢٦\١املراغي :  ٢



 ٦١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

م وقال إذا كانت االم فقرية وهلا اوالد صغار وهلم مال ونفقتها تضر �

  أعطيت من زكا�م.

وقال النووي: إذا كان الولد او الوالد فقريا او مسكينا وقلنا يف بعض   

االحوال ال جتب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء 

  .١واملساكني ألنه حينئذ كاالجنيب

الولد يف قال ابن املنذر: وامجعوا على ان الزكاة ال جيوز دفعها اىل الوالدين و   

  احلال اليت جيرب الدافع اليهم على النفقة عليهم.

ويف رواية عن االمام امحد: جيوز دفع الزكاة لالصل والفرع عند احلاجة اىل 

ذالك كأن يكون االصل او الفرع مدينا فيجوز دفع الزكاة اليه الن االب ال جيب 

  عليه سداد دين ولده والولد ال جيب عليه سداد دين ابيه.

وقول النووي وقلنا يف بعض االحوال: ال جتب نفقته اي كأن يكون  قلت  

مال املزكي ال يكفي للنفقة على االصل او الفرع فال جتب عليه نفقته حينئذ وله ان 

  يعطيهم من الزكاة وهللا اعلم.

  )املسئلة الرابعة عشر دفع زكاة الفطر نقودا(

  عني.يرى الشافعية انه ال جيوز دفع القيمة عن زكاة ال  

ان وجوب املنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على  واحلنفية ترى

االطالق ال من حيث إنه عني فيجوز ان يعطي عن مجيع ذالك القيمة دراهم او 

  د�نري او فلوسا او ما شاء.

  قال االمام السرخسي يف املبسوط: فإن اعطى قيمة احلنطة جاز عند�.   

ة افضل من اداء القيمة النه اقرب اىل وقال ابو بكر االعمش: اداء احلنط

  امتثال االمر وابعد من اخلالف فكان االحتياط فيه. 

                                                           
  ٢٢۹\٦ا�موع:   ١



 ٦٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وكان الفقيه ابو جعفر يقول: اداء القيمة افضل النه اقرب اىل منفعة الفقري   

  فانه يشرتي به للحال ما حيتاج اليه وهذا ايضا هو مذهب مجاعة من التابعني.

تاب عمر بن عبد العزيز يف صدقة الفطر روى وكيع عن قرة قال: جائنا ك

  .١نصف صاع عن كل انسان او قيمته نصف درهم رواه ابو شيبة يف املصنف

وذكر االمام النووي يف ا�موع: ان هذا ايضا مذهب الثوري وبه قال 

  .٢اسحاق بن راهويه وابو ثور اال ا�ما قيدا ذالك �لضرورة

جزاء اخراج القيمة يف زكاة الفطر ونص املرداوي يف اإلنصاف: ان القول �  

  .٣رواية خمرجة عن االمام امحد

  

  )املسئلة اخلامسة عشر دفع الزكاة للزوجة املدينة(

جيوز للزوج ان يعطي زوجته من زكاة ماله من سهم الغارمني الن سداد   

  دينها غري واجب عليه.

  وال جيوز من سهم الفقراء واملساكني الن نفقتها واجبة عليه.

ارم هو من عليه دين وال يستطيع سداده واشرتط املالكية ان ال يكون والغ

قد استدان ليأخذ من الزكاة كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع يف اإلنفاق �لدين 

  الجل ان �خذ منها ويشرتط ان يكون الدين مما حيبس فيه.

جية او قال اخلطيب الشربيين يف اإلقناع: والرابع (من تلزم املزكي) نفقته بزو   

بعضية (ال يدفعها) اليهم (�سم) اي من سهم (الفقراء) وال من سهم (املساكني) 

                                                           
  ٣۹۸\٢املصنف:  ١
  ١١٢\٦ا�موع :  ٢
  ١۸٢\٣االنصاف :  ٣



 ٦٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

لغناهم بذالك وله دفعها اليهم من سهم �قي األصناف إذا كانوا بتلك الصفة اال ان 

  .١املرأة ال تكون عاملة وال غازية كما ىف الروضة

  )املسئلة السادسة عشر تعجيل الزكاة وتقسيطها(

انه جيوز تعجيل  احلنفية والشافعية واحلنابلة اىلور الفقهاء من ذهب مجه  

الزكاة قبل حوالن احلول على النصاب فإذ مت احلول واملال بلغ النصاب فيجوز له ان 

  حيسب ما اخرجه من زكاة ماله الواجبة.

استسلف صدقة العباس  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل اجلمهور مبا اخرجه الرتمذي وغريه انه   

عن تعجيل  ملسو هيلع هللا ىلصاه ابو داود وغريه من ان العباس � سأل النيب ا رو مبقبل حملها و 

  صدقته قبل ان حتل فرخص له. 

وبعد اتفاق احلنفية والشافعية واحلنابلة على جواز تعجيل زكاة النقد لعامه   

  اختلفوا يف جواز التعجيل الكثر من عام.

انه جيوز  ىلالشافية ورواية عند احلنابلة ا فذهب احلنفية وهو وجه عند

تعجيل الزكاة بشروطه لسنة او اكثر كما قاله ابن مودود املوصلي احلنفي يف 

  ٢املختار.

  )املسئلة السابعة عشرة زكاة الزروع واحلبوب(

قال: فيما سقت  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب   

 ٣ر رواه البخاريالسماء والعيون او كان عثر� العشر وما سقي �لنضح نصف العش

  اليه يف حفرة. والعثري ما سقي مباء السيل اجلارى

قال. ليس فيما دون مخسة  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ايب سعيد اخلدري � عن النيب   

  .١أوسق صدقة رواه مسلم

                                                           
  ٢٣٢\١اإلقناع:   ١
  ١۰٣\١املختار للفتوي:   ٢
١٤  ٣۸٣  



 ٦٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الزكاة جتب ىف احلبوب والثمار فيما يكال ويدخر قو� كاألرز والتمر   

  والزبيب، ونصا�ا مخسة اوسق.

) ١٠%) ان سقيت �ملؤنة كالديسيل، والعشر (٥%ف العشر(وزكا�ا نص

) ان سقيت ٧،٥%ان سقيت �ملطر او من غريه بال مؤنة، وثالثة ار�ع العشر (

  �ما اي �ملؤنة و�ملطر ولو مطرا واحدا حلفظ ظاهر النص.

عتبار احلول كما يف قوله تعايل: وأْتوا ووقت اخراج زكا�ا يوم حصاده بال ا

  .)١٤١االنعام:  صاده (حقه يوم ح

  اقوال كثرية: اهل العلم يف مقدار مخسة أوسق علىواختلف   

ست مائة وسبعة واربعني   فقال الشيخ يوسف القرضاوي يف فقه الزكاة: ا�ا  

 ).٦٤٧كيلوجرام (

 دير الشرعية: ا�ا ست مائة واثنتاوقال الشيخ جنم الدين الكردي يف املقا 

  كيلوجرام.  )٦١٢( عشرة

الشيخ دمحم معصوم بن علي التبوراين يف فتح القدير ىف عجائب  وقال  

 ).١٦٣١( املقادير: ا�ا الف وستمائة وواحد وثالثون كيلوجرام

والذي أختاره هو قول الشيخ يوسف القرضاوي ألنه يستدل بدقيق النظر  

والبحث �الحاديث الواردة واال�ر املروية كما قد اطال الكالم فيه �حلجج 

  حة والرباهني البينة ىف كتابه فقه الزكاة.الواض

ىف الطبعات السابقة بعد تعمق النظر يف  ٦٥٣ هو بدل ٦٤٧ وهذا املقدار  

  احلساب.

وقال الشربيين يف مغين احملتاج: ويعترب يف احلب بلوغه مخسة أوسق حالة    

ل كونه مصفى من تبنه ألنه ال يدخر فيه وال يؤكل معه، وما ادخر يف قشره ومل يؤك

                                                                                                                                      
١  ۹۷۹  



 ٦٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

معه كاالرز والعلس وهو بفتح العني والالم نوع من احلنطة كما سيأيت فنصابه عشرة 

أوسق اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح له و بقي �لنصف، فعلم انه ال جتب 

تصفيته من قشره وان قشره ال يدخل يف احلساب فلو كانت اخلمسة أوسق حتصل 

  . ١شرة مخسة أوسق فال زكاة فيهامن دون قشره اعترب�ه اوال حيصل من الع

كيلوجرام هو مقدار نصاب االرز حال كونه براسا وهو األرز  ٦٤٧ فمقدار  

  بعد تصفيته من القشر ال فاد� وهو األرز مع قشره.

  ١٢٩٤ كيلوجرام ومها  ٦٤٧ فمقدار نصاب الفادي هو ضعفان من

 عشرة أوسق.  كيلوجرام هذا ما فهمت من قول الشربيين انفا وهو قوله فنصابه

لكن ملا سألت اهل اخلربة يف األرز فهو بعد تصفيته من قشره من كل مائة    

  كيلوجرام ينقص مثانية وعشرين.

كيلوجرام وبعد تصفيته من   ٨٢٩فاحلاصل ان مقدار نصاب الفادي هو 

  كيلوجرام وهللا اعلم �لصواب.  ٦٤٧قشره بلغ 

) كيلوجرام ٨٠٠ن مائة (ان يقول للناس ان نصاب الفادي هو مثا واالوىل

  ) كيلوجرام ألن األقل هو األحوط.٦٠٠والرباس هو ست مائة (

  )فصل يف مسائل الصوم(

 )حلساب�اهلالل �لرؤية او  املسئلة االوىل(

  ) ١٨٥البقرة:: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( قال هللا تعاىل  

م فأكملوا : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إن غيب عليكملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

  عدة شعبان ثالثني رواه البخاري.

                                                           
  ٤١۷\٢مغين احملتاج:   ١



 ٦٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: ال تقدموا الشهر بيوم وال بيومني اال ان يوافق احدكم صوما كان ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

افطروا  لرويته ان غم عليكم فامتوا ثالثني يوما مث افطروا رواه و يصومه  صوموا  لرويته 

  امحد.

م عليكم : إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  فصوموا ثالثني يوما رواه امحد.

ان املعترب يف ذالك هو رؤية اهلالل  الحاديث يف هذا كثرية وهي تدل علىوا  

  او كمال العدة.

وليس املقصود من هذه االحاديث ان يرى كل واحد اهلالل بنفسه وامنا 

  املراد بذالك شهادة البينة العادلة.

الناس اهلالل فأخربت  ل: تراءىبن عمر رضي هللا عنهما قافقد صح عن ا

 رواه ابو داود. ١أين رأيته فصام وامر الناس �لصيام ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  وامجع العلماء على عدم جواز العمل بعلم احلساب فيما يتعلق �لعبادة. 

 ار ملا ألغاه السنة النبوية وشذوذر للعلـة الشرعية واعتباواإلعتماد عليه اهد

  ذاهب.عن اتفاق اهل العلم وفقهاء امل

إن هللا سبحانه وتعاىل ربط احكامه بعلل واسباب شرعية فإذا وجدت العلة   

الشرعية وجد حكم هللا وإذا انتفت انتفى حكم هللا وال ميلك احد ان يغري هذه 

  العلل وال يبدهلا.

  والعلة يف الصوم هي رؤية اهلالل �لعني حسيا ال ظن وجوده �لعلم تقدير�  

  ) ١٨٥نكم الشهر فليصمه ( البقرة:قال تعاىل: فمن شهد م

: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فرتب وجوب الصوم والفطر على ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  رؤية اهلالل �لعني ال على العلم بوجوده فلكيا.

                                                           
  ٢٣٤٢رواه ابو داود   ١



 ٦٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  مل يقل صوموا لوجود اهلالل او ثبوته. ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب 

والرؤية اخص من الوجود فقد يوجد اهلالل فلكيا ولكن ال يرى ألسباب  

  فال جيب الصوم.كثرية  

فإن غم عليكم او حال بينكم وبينه سحاب صريح قاطع �ن  ملسو هيلع هللا ىلصفقوله 

  جب عدم الصوم.و وجود اهلالل وراء الغيم ي

  ومل يعرف خالف بني الصحابة � ىف ثبوت اهلالل �لرؤية.  

  ومذاهب االئمة االربعة متفقة على ذالك.

  .١ يقتدى بهقال مالك رمحه هللا: ان من يصوم �حلساب ال

وقال النووي يف الروضة: ال جيب مما يقتضيه حساب املنجم الصوم عليه وال   

على غريه وقال الرو�ين: وكذا من عرف منازل القمر وال يلزمه الصوم به على 

االصح واما اجلواز فقال ىف التهذيب: ال جيوز تقليد املنجم ىف حسابه ال ىف الصوم 

  .٢وال ىف الفطر

  

  )لثانية هل جيوز للحاسب ان يعمل لنفسهاملسئلة ا(

يقتضيه حساب  قد ذكرت قول النووي يف الروضة �ن الصوم ال جيب مما  

  غريه.  املنجم عليه وال على

  وهل جيوز له وملن يقتدي به الصوم؟

فقال النووي بعد ذالك حكاية عما يف التهذيب: ال جيوز تقليد املنجم يف 

ر ومن هذا يفهم �نه جيوز للحاسب ان يعمل حسابه ال ىف الصوم وال ىف الفط

  .٣لنفسه دون غريه

                                                           
  ١٥٦\٢فقه النوازل:   ١
  ٦٥٤\١روضة الطالبني :  ٢
  ٦٥٤\١انظر الروضة:   ٣



 ٦٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال جبواز الصوم للحاسب ابن سريج والرو�ين والقفال وابو الطيب ذكر   

  .١هذا يف نداء الر�ن

قال ابن الصباغ. إذا قال احلاسب �ن رمضان وقع ففي يوم الثالثني من   

هكذا أطلق ومل يفصل بني شعبان إذا مل يروا هالله مع الصحو فالصوم مكروه 

  .٢حاسب وغريه فمن فرق بينهم كان حمجو� �المجاع

وز وقال اخلطيب الشربيين يف مغين احملتاج: ال جيب بقول املنجم وال جي  

االهتداء اىل ادلة القبلة ىف السفر ولكن ) ١٦٠النحل  واملراد �ية: و�لنجم يهتدون(

  .٣له ان يعمل حبسابه

ي واصحابه انه ال يصح اعتقاد رمضان اال برؤية او والصحيح عند الشافع  

  شهادة عادلة كذا ىف نداء الر�ن.

وقال بعض اهل العلم: من رد شهادة العدد من العدول لقول احلاسب فهو 

  ممن كّذب �حلق ملا جاءه.

وحيث جوز� الصوم او الفطر للحاسب وخيالف املفىت الرمسي ىف بلده قلنا   

ن �ملخالفة لعموم املسلمني ىف بلده بل يستسر �ا ويعمل ىف ينبغي له ان ال يستعل

خاصة نفسه وال يدعو بلسان احلال او املقال الناس اليها سدا لذريعة التهارج بني 

املسلمني ودرأ للفنت ومجعا للكلمة وتفويتا ملقاصد الكافرين واملنافقني من اعداء 

  الدين ىف تشكيك املسلمني ىف دينهم.

ويصوم يوم يصوم الناس ألنه  اي �حلساب رك العمل بهواألفضل له ت

خياف عليه حب الشهرة �ملخالفة وحب اقتداء الناس به وهذا مذموم عند ذوي 

  البصائر. 

                                                           
  ١۹نداء الر�ن:   ١
  بتصرف ١۹نداء الر�ن:   ٢
  ٥٢۰\\١مغين احملتاج:   ٣



 ٦٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )املسئلة الثالثة يف اختالف املطالع(

اختالف املطالع هو تعبري الفقهاء ىف موضع طلوع اهلالل ىف جهة املغرب   

  ىف وقت وىف غريه ىف وقت اخر.حيث ان اهلالل يرى ىف بلد 

فاختالف املطالع امر ال ينكر ألنه امر مشاهد مث اما ان يكون �ختالف 

  يكون �عتبار التشريق والتغريب.  ان املسافة او االقليم واما

تالف املطالع ىف إثبات ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة اىل عدم اعتبار اخ  

مضان ىف بلد لزم الصوم مجيع املسلمني ىف مجيع فإذا ثبتت رؤية هالل ر شهر رمضان 

  : صوموا لرؤيته فهذا عندهم خطاب لألمة كافة.ملسو هيلع هللا ىلصالبالد وذالك لقوله 

قال ابن قدامة من احلنابلة: وإذا رأى اهلالل اهل بلد لزم مجيع البالد الصوم 

  .١وهذا قول الليث وبعض اصحاب الشافعي كذا ىف املغين

تبار اختالف املطالع ىف اثبات شهر واألصح من مذهب الشافعي اع  

ي هالل رمضان ىف بلد ومل رمضان كما قد اطال النووي فيه يف الروضة فقال: إذا رؤ 

وان تباعدا فوجهان: ا حكم البلد الواحد، مهاخر فان تقارب البلدان فحكمير ىف 

   جيب الصوم على اهل البلد االخر،أصحهما ال

ه قطع العراقيون والصيدالين وغريهم وىف ضبط البعد ثالثة اوجه: احدها وب

لف  ان التباعد ان ختتلف املطالع كاحلجاز والعراق وخراسان والتقارب ان ال ختت

  كبغداد والكوفة والرّي وقزوين،

  عتباره �عتبار االقليم واختالفه،والثاين ا

والثالث التباعد مسافة القصر و�ذا قطع امام احلرمني والغزايل وصاحب 

عى االمام اإلتفاق فيه، قلت األصح هو االول فإن شك ىف اختالف التهذيب واد

  وهللا اعلم. ٢املطالع مل جيب الصوم على الذين مل يروا الن األصل عدم الوجوب
                                                           

  ٣٣\املغىن:  ٥  ١
  ٦٥٦\١الروضة:   ٢



 ٧٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

بسنة الصحابة كما هذا القول اي القول �ختالف املطالع هو القول املوافق   

ال ابن عباس مىت رأيتم روي عن كريب قال: رأيت اهلالل �لشام مث قدمت املدينة فق

اهلالل؟ قلت ليلة اجلمعة قال: انت رأيته؟ قلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية 

فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حىت نكمل العدة فقلت او ال تكفي 

 ٢وابو داود ١رواه مسلم ملسو هيلع هللا ىلصبرؤية معاوية وصيامه قال ال هكذا امر� رسول هللا 

  .٤البيهقيو  ٣والنسائي

قال السبكي: وقد ختتلف املطالع وتكون الرؤية ىف احد البلدين مستلزمة 

  للرؤية يف االخر من غري عكس.

الد الغربية فمىت وذالك ألن الليل يدخل يف البالد الشرقية قبل دخوله ىف الب

  رؤيته يف احدمها رؤيته ىف االخر. احتد املطلع لزمت

  قي رؤيته يف الغريب وال ينعكس.ومىت اختلف لزم من رؤيته يف الشر 

وعلى ذالك حديث كريب فإن الشام غربية �لنسبة اىل املدينة فال يلزم من 

  .٥رؤيته ىف الشام رؤيته فيها

وقال الشيخ �ج الدين التربيزي: واختالف املطالع ال يكون ىف أقل من 

  اربعة وعشرين فرسخا.

  ) كيلوميرتا.١٢٨قلت وهي �لكيلومرت تبلغ مائة ومثانية وعشرين (

                                                           
١  ١۰۸۷  
٢٣٣٢  ٢  
٢١١١  ٣  
٤  ۷۹۹٤  
  ٥٢۸\٢مغين احملتاج:   ٥



 ٧١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فإذا رؤي اهلالل يف سورابيا فلزم من رؤيته منها رؤيته يف تو�ن لعلتني: علة 

االحتادية ىف املطلع ألن تو�ن �لنسبة اىل سورابيا دون مائة ومثانية وعشرين كيلومرتا 

  وعلة الغربية ألن تو�ن غربية �لنسبة اىل سورابيا.

ؤيته منها رؤيته ىف سورابيا لعلة وهي وإذا رؤي اهلالل يف تو�ن فلزم من ر 

  علة االحتادية يف املطلع.

لزم من رؤيته منها رؤيته ىف رمباغ لعلة وهي وإذا رؤي اهلالل يف سورابيا ف

  غربية �لنسبة اىل سورابيا.  الغربية ألن رمباغ

فال يلزم من رؤيته منها رؤيته من سورابيا لعدم  وإذا رؤي اهلالل ىف رمباغ

ألن مسافتها اليها فوق مائة ومثانية وعشرين   سورابيا مل يتحد مطلعها برمباغ فالعلتني

  شرقية. منها فسورابيا �لنسبة اىل رمباغ كيلومرتا ومل تكن غربية

وإذا رؤي اهلالل ىف جيافورا فلزم من رؤيته منها رؤيته من مجيع البالد ىف 

ميع جلورا �لروية فوجب اندونيسا أل�ا أشرق املشارق اى اذا وجب الصوم ىف جياف

  وهللا اعلم ال�ا ىف والية احلكم الواحد البالد ىف اندونيسا

  

  

  

  

  )املسئلة الرابعة إذا امر اخلليفة الصوم �حلساب(

قال هللا تعايل: � ايها الذين امنوا اطيعوا هللا واطيعوا الرسول واوىل االمر 

ن كنتم تؤمنون �� واليوم االخر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه اىل هللا والرسول ا

  ).٥۹ذالك خري واحسن �ويال (النساء: 

  هذه االية نص ىف وجوب طاعة اوىل االمر وهم االمراء والعلماء. 



 ٧٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

تبني ان هذه الطاعة الزمة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جائت السنة الصحيحة عن رسول هللا 

  ون فيها. وهي فريضة ىف املعروف ال ىف املعاصي فإذا امروا �ملعصية فال يطاوع

  امنا الطاعة ىف املعروف رواه البخاري. ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 افإذا امر اخلليفة الصوم �حلساب فال جيب على املسلمني الطاعة أل�

ىف قوله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم  ملسو هيلع هللا ىلصالمر رسول هللا  ةخمالف

  إلمجاع العلماء سلفا وخلفا. ةوخمالفني ويف رواية فصوموا ثالثني يوما فاقدروا له ثالث

كما روي عن االمام القاضي دمحم بن احلبلي وهو قاض مدينة برقة انه ا�ه 

فقال:   نرى اهلالل، وال افطر الناس وأتقلد امثهماالمري فقال غدا العيد! قال حىت

�ذا جاء كتاب اخلليفة املنصور وكان هذا رأي العبيدية يفطرون �حلساب وال 

اهبة  ، فلم ير هالل فأصبح االمري �لطبول والبنود اى العلم الكبري ويعتربون رؤية

العيد فقال القاضي ال اخرج وال أصلي فامر االمري رجال خطب وكتب مبا جرى اىل 

اخلليفة املنصور، فطلب القاضي اليه فأحضر فقال له تنصل! اي تربأ! وأعفو عنك 

ستغيث العطش فلم يسق مث فامتنع فأمر فعلق ىف الشمس اىل ان مات، وكان ي

  .١صلبوه على خشبة فلعنة هللا على الظاملني ذكر هذه الذهيب ىف سري اعالم النبالء

وإذا أمر اخلليفة �لصوم او اإلفطار للمسلمني برؤيته ىف يوم مع تباعد 

االقطار والبالد واختالف املطالع فال يلزم عليهم قبوله، حلديث كريب قال: رأيت 

مث قدمت املدينة فقال ابن عباس: مىت رأيتم اهلالل؟ قلت ليلة اجلمعة اهلالل �لشام 

قال أأنت رأيته؟ قلت نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة 

السبت فال نزال نصوم حىت نكمل العدة فقلت او ال تكفي برؤية معاوية وصيامه؟ 

  بو داود والنسائي والبيهقي.رواه مسلم وا ملسو هيلع هللا ىلصقال: ال هكذا امر� رسول هللا 

  )املسئلة اخلامسة صوم يوم الشك(

                                                           
  ٣۷٤\١٥ سري اعالم النبالء:  ١



 ٧٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

املراد بيوم الشك هو يوم الثالثني من شعبان، ألنه يوم مشكوك فيه هل هو 

: صوموا ملسو هيلع هللا ىلصاخر يوم من شعبان او اول يوم من رمضان وصومه حرام لقول النيب 

  .١ رواه البخاريلرؤيته وافطروا لرؤيته فإن ُغيبِّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني

وقال عمار بن �سر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ا� القاسم 

  رواه الرتمذي. ملسو هيلع هللا ىلص

قال احلافظ ابن حجر: استدل به على حترمي صوم يوم الشك ألن الصحايب 

  اليقول ذالك من قبل رأيه فيكون من قبيل املرفوع.

الشك هو يوم اختلف العلماء حبقيقة يوم الشك فمنهم من قال: يوم 

الثالثني من شعبان إذا كانت ليلته صافية ليس فيها غيم ومل يرتاء الناس اهلالل او 

  شهد برؤيته من ال تقبل شهادته. واصحاب هذا القول مل يعتربوا يوم الغيم شكا.

  ومنهم من قال: ان يوم الغيم هو يوم الشك.

ا اليوم من ومنهم من قال: العربة �ختالف الناس فإذا اختلفوا هل هذ

  رمضان او من شعبان فهذا يوم الشك واال فال. 

  

          

  

  )املسئلة السادسة بيع الطعام يف �ار رمضان(

ال جيوز بيع الطعام ىف �ار رمضان ملن علم او غلب على الظن انه �كله 

�ارا، وال فرق ىف ذالك بني املسلم والكافر، ألن الكفار عند الشافعية وغريهم 

فروع الشريعة على الصحيح فال جيوز هلم األكل ىف �ار رمضان وال خماطبون ب

  اعانتهم على ذالك.

                                                           
١  ١۹۰۹  



 ٧٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال النووي يف شرح مسلم: واملذهب الصحيح الذي عليه احملققون 

  . ١واالكثرون ان الكفار خماطبون بفروع الشرع

ومن االدلة على ان الكفار خماطبون بفروع الشريعة قوله تعايل: ما سلككم 

  )٤٢- ٤٤الوا مل نك من املصلني ومل نك نطعم املسكني (املدثر: يف سقر ق

قال الرملي ىف �اية احملتاج: ومثل ذالك اطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا 

ىف �ار رمضان وكذا بيعه طعاما علم او ظن انه �كله �ارا كما افىت به الوالد رمحه 

ليها بناء على تكليف هللا تعاىل ألن كال من ذالك تسبب ىف املعصية واعانة ع

  .٢الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح

على شرح منهج الطالب: حيرم علي املسلم ان  وقال اجلمل يف حاشيته

  .٣يسقي الذمي ىف رمضان بعوض او غريه ألن ىف ذالك اعانة على معصية انتهي

  )املسئلة السابعة هل صام الصحابة يف القتال(

 �لفطر إذا دنوا من عدوهم، ليتقووا على �مر اصحابه � ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب 

  القتال والفطر عند اللقاء من اسباب القوة.

اىل  ملسو هيلع هللا ىلصكما روي عن ايب سعيد اخلدري � قال: سافر� مع رسول هللا 

: انكم قد دنومت من عدوكم والفطر ملسو هيلع هللا ىلصمكة وحنن صيام فنزلنا منزال فقال رسول هللا 

نا من صام ومنا من افطر مث نزلنا منزال اخر فقال انكم أقوى لكم فكانت رخصة فم

  .٤ُمَصبُِّحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطر� رواه مسلم

                                                           
  ٣۹\١٤شرح مسلم:   ١
  ٤۷١\�٣اية احملتاج:   ٢
  ٣١۰\١۰حاشية شرح منهج الطالب:   ٣
  ١١٢۰مسلم :   ٤



 ٧٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ابن املسيب ان عمر بن اخلطاب قال: غزو� مع النيب 

  .٢وامحد ١غزوتني يف رمضان يوم بدر والفتح فأفطر� فيهما رواه الرتمذي

  )سئلة الثامنة يف من جامع زوجته يف �ار رمضانامل(    

  من جامع زوجته يف �ار رمضان وجبت عليه الكفارة.

والدليل عليه ما روي عن ايب هريرة � انه قال: بينما حنن جلوس عند 

إذ جاءه رجل فقال � رسول هللا هلكت، قال: ما لك؟ قال: وقعت على  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال قال: فهل تستطيع ان ملسو هيلع هللا ىلصل امرأيت وا� صائم فقا

تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال فقال: هل جتد اطعام ستني مسكينا؟ قال: ال 

بعرق فيه متر والعرق  ملسو هيلع هللا ىلصقال: فبينما حنن على ذالك اتى النيب  ملسو هيلع هللا ىلصفمكث النيب 

  ن.املكتل فقال: اين السائل؟ فقال: ا� فقال: خذه فتصدق به رواه الشيخا

اتفق العلماء على انه جيب على الزوج الذي جامع زوجته ىف �ار رمضان 

الكفارة، لكن اختلفوا ىف زوجته هل جيب عليها الكفارة او ال؟ على قولني 

والصحيح عند الشافعية وهو رواية عند احلنابلة ان الكفارة جتب على الزوج فقط وال 

  جتب على الزوجة.

ر� ان الصحيح من مذهبنا انه ال جيب على قال النووي رمحه هللا: قد ذك

  املرأة كفارة اخرى وبه قال امحد.

وقال مالك وابو حنيفة وابو ثور وابن املنذر: عليها كفارة اخرى وهي رواية 

  عن امحد. 

  فال جيب على الزوجة سوى قضاء ذالك اليوم.

مل  واما الكفارة فهي اعتاق الرقبة وان مل جيد فصيام شهرين متتابعني وان

  يستطع فإطعام ستني مسكينا.
                                                           

١  ۷١٤  
١٤  ٢۰  



 ٧٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وكيفية صوم شهرين متتابعني إذا بدأ الصوم من اهلالل فإنه يصوم �ألهلة 

سواء كانت �مة او �قصة اما إذا بدأ الصيام ىف أثناء الشهر فإنه جيب عليه صيام 

  ستني يوما ألنه يصوم �لعدد.

  )املسئلة التاسعة هل التقطري يف االذن مفطر(

ماء فيما دخل ىف معىن االكل والشرب وفيما دخل اىل ما اختلف العل

  جوفا ىف مفطرات الصوم. سمىي

واجلوف كما ذكر النووى ىف الروضة هو احللق والدماغ والبطن واألمعاء 

  واملثانة وهي موضع ماء البول. 

فاالول كل ما دخل اىل �طن الصائم ىف معىن االكل والشرب وهو ما كان 

  الشرب يف التغدى وتقوية البدن مفطر وما ال فال.قائما مقام االكل و 

  وهذا اليعترب الدخول من منفذ مفتوح او من غريه. 

ه ما يكسبه كسبفعليه احلقن اي االبر الذي يكون فيه تغدية للجسم او ي

  للصوم. الطعام من القوة مفطر

واحلقن الذي ينشط به اجلسم او يربأ به وال يغين عن االكل والشرب غري 

  .مفطر

 او ختفيفه او خفض وكذا حقن الفيتامينات لتنشيط اجلسم او ازالة األمل

فطر وكذالك اللبوس الشرجي وهو الدواء الذي جيعل احلرارة وليس مغذ� فهذا ال ي

  ىف الدبر ال يفطر.

والتقطري ىف االذن على هذا القول غري مفطر ألنه ليس مبعىن االكل 

  والشرب.



 ٧٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

املفطر للصوم هو دخول شيء ىف جوفه يف منفذ والثاين الشافعية يقولون:   

  .١مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم ذكر هذا النووي ىف الروضة

فتقطري االذن مفطر للصوم ألنه داخل اىل اجلوف وهو الدماغ ومن منفذ   

  مفتوح وهو االذن.

قال الشربيين يف مغين احملتاج: والتقطري ىف �طن االذن واالحليل مفطر ىف   

  .٢األصح

واللبوس الشرجي اي احلقنة ىف تعبري النووي ىف الروضة وهو الدواء الذي   

جيعل ىف الدبر مفطر ألنه داخل ىف اجلوف وهو االمعاء ومن منفذ مفتوح وهو 

الدبر. وكذالك السعوط وهو الدواء ىف االنف �لشم النه ىف حكم املاء، لو قال 

  قائل هو اهلواء قلت: لو كان هواء مل يكن دواء.

احلقن اي االبر اي الُسنتيك اي اإلنفوس ال يفطر ألنه ال من منفذ و   

  مفتوح وكذالك االكتحال وقطرة العني ال يفطر.

قال النووي يف الروضة: لو اوصل الدواء اىل داخل حلم الساق أو غرز فيه   

  .٣السكني فوصلت خمه مل يفطر

  )املسئلة العاشرة يف انزال املين(

يد زوجته او امته فيفطر به. وكذا خروج املين بلمس من اخرج املين بيده أو   

  وقبلة ومضاجعة بال حائل ألنه انزال مبباشرة.

  ومن ضم زوجته حبائل او نظرها بشهوة او فكرها فأنزل فال يفطر به.   

ولو قبلها وفارقها ساعة مث انزل فاألصح إن كانت الشهوة مستصحبة   

  والذكر قائما حىت انزل افطر واال فال. 

                                                           
  ٦٦٣\١الروضة:   ١
  ٥٤٣\٢مغين احملتاج :   ٢
  ٦٦٤\١الروضة :   ٣



 ٧٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ولو ملس شعر امرأة فأنزل ففى فطره عن املتويل وجهان بنامها على انتقاض   

  الوضوء بلمسه ومقتضاه انه ال يفطر وهو كذالك. 

ولو حك ذكره لعارض سوداء او حكة فأنزل مل يفطر ىف األصح ألنه متولد   

  .١من مباشرة مباحة.كذا كلها من مغين احملتاج للشربيين

  )مال املعجون يف تنظيف األسناناملسئلة احلادية عشر استع(

لقد اشبه بعض اهل العلم املعجون لتنظيف األسنان �لسواك ىف   

اإلستحباب خاصة يف الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغري الفم �الكل وغريه، 

بشرط ان ينقي الفم �ملاء جيدا من ا�ر املعجون حىت ال تتشرب مادته اىل احللق، 

  .نفسه قد زالاملعجون  او طعمه فإن ذالك ال يؤثر ما دامعجون فإن بقيت رائحة امل

وإن سبق ماء املعجون اىل جوفه فعند الشافعية ان �لغ ىف االستعمال أفطر   

  واال فال قياسا مباء املضمضة واألوىل للمعجون ان ال يكون ذا ريح شديد وهللا اعلم.

  )املسئلة الثانية عشر يف من ترك الصوم(

ا شديدا يباح له ترك الصيام، مث إذا صح وجب عليه من مرض مرض  

  القضاء.

ومن مرض مرضا مطبقا فله ترك النية �لليل، ومن مرض مرضا متقطعا كأن  

كان حيم وقتا دون وقت فإن كان حمموما عند طلوع الفجر الصادق فله ترك النية 

  واال فعليه ان ينوي وان عاد املرض جاز له اإلفطار.

مباحا قبل الصبح فله ترك الصيام والصوم افضل ان مل ومن سافر سفرا   

يتضرر. ومن أصبح صائما مث سافر مل يكن له الفطر. ومن صام ىف السفر مث اراد 

الفطر جاز وكذا من صام ىف املرض. ومن صام بال نية ىف الليل وجب عليه القضاء. 

  ومن ترك الصوم لإلغماء وجب عليه القضاء.

                                                           
٥٤٢\٢  ١  



 ٧٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الردة إذا عاد اىل اإلسالم. ومن ترك الصوم  واملرتد يقضي ما فات ىف

  للسكر وجب عليه القضاء. 

  والصيب إذا صام رمضان مث بلغ وجب إمتامه وال قضاء عليه.   

ولو بلغ الصيب يف �ار رمضان مفطرا فال قضاء عليه ىف األصح لكن 

  يستحب له اإلمساك بقية النهار كاحلائض.

مساك ووجب عليه قضاء ذالك. ومن تعدى �لفطر مث �ب وجب عليه اإل  

ومن نسي النية من الليل وجب عليه اإلمساك والقضاء. ومن سافر وأفطر مث اقام ال 

  يلزمهم اإلمساك 

ومن ترك الصوم يف يوم الشك مث �ن انه من رمضان فوجب عليه   

  اإلمساك.

  من مغين احملتاج.      ةهذه كلها ملخص

  )م التشريقاملسئلة الثالثة عشر صوم املتمتع ا�(

ال جيوز الصوم يف يومي العيدين وا�م التشريق ويوم الشك، لكن قال   

الشافعي يف القول القدمي جبواز الصوم للمتمتع وللعادم للهدي ىف ا�م التشريق عن 

  الثالثة الواجبة ىف احلج وهذا عند الشافعية مما يفىت به على القدمي.

ريق فال تقبل على اجلديد وقال يف قال النووي يف الروضة: واما ا�م التش  

  ١القدمي: جيوز للمتمتع وللعادم للهدي صومها عن الثالثة الواجبة يف احلج

  )املسئلة الرابعة عشر يف فدية الصوم(

جيوز للشيخ اهلرم الذي ال يطيق الصوم ترك الصوم وجيب عليه عن كل يوم   

 جرام. 509مد طعام وهو 

  وجيب عليهما القضاء يف ا�م اخر. جيوز للحامل واملرضع ترك الصوم 

                                                           
  ٦۷١\١روضة الطالبني   ١



 ٨٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واما الفدية فان كان تركهما ألجل الولد اي للرمحة به ال ألجل املشقة الىت تلحقهما  

  فعليهما الفدية عن كل يوم مد. وإن كان للمشقة فال فدية عليهما. 

وجيوز اخراجها حاال ىف كل يوم أو بعد رمضان وجيوز صرفها عن عدد 

  الف امداد الكفارة فال جيوز صرفها ملسكني واحد.اال�م ملسكني واحد خب

قال النووي يف الروضة: وكل مد منها ككفارة �مة فيجوز صرف عدد منها   

اىل مسكني واحد خبالف امداد الكفارة فإنه جيب صرف كل مد منها اىل 

  .١مسكني

  )املسئلة اخلامسة عشر الصيام يف البالد اليت يطول �ارها(

النهار يتميزان حبيث ميكن الصيام وفق ما دلت عليه إذا كان الليل و   

نصوص الشرع فالواجب هو ان يصوم مجيع النهار وان طال، ألن الصوم وقته حمدود 

�لقطعي وهو من الفجر اىل غروب الشمس كما قال هللا تعاىل: وكلوا واشربوا حىت 

م اىل الليل يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث امتوا الصيا

  ).١۸۷(البقرة: 

ومن عجز عن امتام صومه لطول النهار او غلب على ظنه ان الصوم   

يفضي اىل هالكه او مرضه مرضا شديدا او يفضى اىل ز�دة مرضه او بطئ برئه 

  افطر ويقضي اال�م الىت افطرها ىف اي شهر متكن فيه من القضاء.

كان مريضا او على   : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومنقال تعاىل

: (ال يكلف هللا نفسا اال ) وقال تعاىل١۸٥سفر فعدة من ا�م  اخر) (البقرة: 

  ).٢۸٦وسعها) (البقرة: 

  )املسئلة السادسة عشر اإلعتكاف يف العشر االواخر من رمضان(

  ).١۸۷: وال تباشروهن وانتم عاكفون يف املساجد (البقرة قال تعاىل  

                                                           
  ٦۸٤\١روضة الطالبني   ١



 ٨١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

كان يعتكف العشر االواخر من   ملسو هيلع هللا ىلص قالت: ان النيب روي عن عائشة �  

  رمضان حىت توفاه هللا مث اعتكف ازواجه من بعده رواه الشيخان.

وقال النووي ىف الروضة: ومن اراد هذه السنة فينبغي ان يدخل املسجد قبل   

ليلة احلادي والعشرين حىت ال يفوته شيء وخيرج بعد غروب الشمس غروب الشمس 

  . ١. ولو مكث ليلة العيد اىل ان يصلي او خيرج اىل العيد كان أفضلليلة العيد

وذكر النووي يف ا�موع �ن هذا هو قول الشافعي رمحه هللا وهذا هو 

  .٢ملسو هيلع هللا ىلصاإلقتداء برسول هللا 

بعض اهل العلم اذا اعتكفوا العشر  وقال اإلمام مالك رمحه هللا انه رأى  

م حىت يشهدوا الفطر مع الناس قال مالك االواخر من رمضان ال يرجعون اىل اهاليه

   ذالك عن اهل الفضل الذين مضوا وهذا احب ما مسعت ايل ىف ذالك.ينوبلغ

  واختلف العلماء يف املسجد الذي يعتكف به.  

  ذهب االمام امحد اىل انه يشرتط ىف املسجد ان تقام فيه صالة اجلماعة.

اي ولو مل تقم فيه  وقال ابن حزم الظاهري: االعتكاف جائز ىف كل مسجد

  مجاعة.

  وقال عطاء: ال جيوز اال ىف املسجد احلرام ومسجد النبوي. 

  وقال حديفة: جيوز يف هذين املسجدين وىف مسجد بيت املقدس.

  وقال الزهري: ال يصح اال يف اجلامع.

  وقال ابو حنيفة: ال يصح اال ىف مسجد له امام راتب ومؤذن راتب. 

: جيوز ىف مجيع املساجد اال ان املسجد اجلامع وقال االمام الشافعي �  

  افضل حىت ال حيتاج اىل اخلروج لصالة اجلمعة.

                                                           
  ٦۹٢\١روضة الطالبني   ١
  ٣٢٣\٦ا�موع   ٢



 ٨٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واحتج الشافعي � �ذه االية ألن قوله: (وال تباشروهن وانتم عاكفون ىف 

  .١الرازي يف مفاتيح الغيب املساجد) عام يتناول كل املساجد كذا ما قاله الفخر

  

  

  

  

  )يف مسائل احلج فصل(

  )املسئلة االويل احلج �ملال احلرام(

الجيوز احلج �ملال احلرام. فان ادى احلاج حجه مكتمل االركان والشروط   

مبال حرام فقد سقطت عنه فريضة احلج وال �خذ ثوا� عليها حلديث ايب هريرة 

وضع رجله يف و  : إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبةملسو هيلع هللا ىلص� قال: قال رسول  هللا 

لبيك اللهم لبيك �داه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك  الغرز (الركاب) فنادى

خبيثة فوضع رجله حالل وراحلتك حالل وحجك مربور غري مأزور وإذا خرج بنفقة 

لبيك �داه مناد من السماء ال لبيك وال سعديك زادك حرام  يف الغرز فنادى

  ين ىف األوسط.اخرجه الطرب ونفقتك حرام وحجك غري مربور ا

وقال االمام نووي يف ا�موع: إذا حج مبال حرام او راكبا دابة مغصوبة امث   

وصح حجه واجزأه عند�، وبه قال ابو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال اكثر 

  الفقهاء وقال امحد ال جيزئه.

  .٢ودليلنا ان احلج افعال خمصوصة والتحرمي ملعىن خارج عنها

  )ة الثانية يف كيفية احلج الثالثاملسئل(

                                                           
  ٢۷٦\٥مفاتيح الغيب   ١
  ٥٢۸\٢ ا�موع: ٢



 ٨٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  ينقسم احلج من حيث طبيعة النسك اىل ثالثة انواع:   

  التمتع والقران واإلفراد.

هو ان احلاج ينوي اوال اداء العمرة. وذالك �ن حيرم �ا ففاما حج التمتع    

من امليقات ويقول لبيك بعمرة او نويت العمرة واحرمت �ا. ويتوجه احلاج بعد 

ىل مكة وبعد الوصول ملكة يتم احملرم مناسك العمرة من الطواف والسعي، مث ذالك ا

يتحلل من االحرام �لتقصري وحيل له كل شيء حىت النساء، ويظل كذالك اىل يوم 

الثامن من ذي احلجة فيحرم �حلج ويؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف 

ملة، مث اتبعها مبناسك االفاضة والسعي وسواه فيكون قد ادى مناسك العمرة كا

  احلج كاملة ايضا.

  ويعد حج التمتع افضل انواع احلج عند احلنابلة.

ويشرتط لصحة التمتع ان جيمع بني احلج والعمرة يف سفر واحد وىف اشهر 

  احلج وىف عام واحد. 

هو ان ينوي احلاج عند االحرام احلج والعمرة معا فيقول فواما حج القران   

نويت احلج والعمرة � و احرمت �ما، مث يتوجه اىل مكة لبيك حبج وعمرة او 

  ويطوف طواف القدوم

حمرما اىل ان حيني موعد مناسك احلج فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة ورمي  ويبقى

  مجرة العقبة وسائر املناسك.

وليس علي احلاج ان يطوف ويسعى مرة اخرى للعمرة بل يكفيه طواف 

  احلج وسعيه،

قال لعائشة: طوافك  ملسو هيلع هللا ىلصد يف صحيح مسلم ان رسول هللا وذالك ملا ور 

  �لبيت وبني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك رواه مسلم و ابو داود.

  ويعد حج القران افضل انواع احلج عند األحناف.



 ٨٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ان ينوي احلاج عند االحرام احلج فقط ويقول لبيك  واما حج االفراد فهو  

 اىل مكة ويطوف طواف القدوم ويبقى يتوجهحبج او نويت احلج واحرمت به، مث 

حمرما اىل وقت احلج فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة واملبيت مبزدلفة ورمي مجرة 

العقبة وسائر املناسك، حىت إذا ا�ى املناسك �لتحلل الثاين خرج من مكة واحرم 

  مناسكها. مرة اخرى بنية العمرة ان شاء وأدى

ند الشافعية واملالكية ألن حجة الرسول كانت واالفراد افضل انواع النسك ع

  )املسئلة الثالثة مناسك احلج �الختصار�الفراد.  (

إذا وصل احلاج اىل امليقات فيستحب له ان يقص اظفاره ويزيل شعر العانة 

وان يغتسل ويتوضأ مث يلبس بعد ذالك مالبس االحرام �لنسبة للرجل فيلبس ازارا 

  ورداء ابيضني طاهرين.

ا املرأة فتلبس ما تشاء من اللباس الساتر دون ان تتقيد بلون حمدد لكن ام

  جتتنب ىف احرامها لبس النقاب والقفازين. 

مث بعد ذالك يصلى احلاج ركعيت االحرام مث ينوي بعد ذالك احلج فاما 

  املتمتع فيقول لبيك بعمرة ألنه سيقوم �داء مناسك العمرة اوال قبل احلج.

  ل لبيك حبج وعمرة.اما املقرن فيقو 

مكة، فإذا وصل مكة  حبج. مث يتجه اىل اما احلاج املفرد فيقول لبيك

فدخلها يستحب له ان يقول: اللهم هذا حرمك وامنك فحرم حلمي ودمي على 

  النار وامين من عذابك واجعلين من أوليائك وأهل طاعتك � رب العاملني.

 هللا وهللا اكرب اللهم انت وعند ما يدخل املسجد احلرام يقول: ال اله اال  

السالم ومنك السالم تباركت � ذا اجلالل واالكرام اللهم زد هذا البيت تشريفا 

  وتعظيما ومهابة ورفعة وبرا وزد من زاره شرفا وتعظيما وتكرميا ومهابة ورفعة وبرا.



 ٨٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

مث يقوم املتمتع �داء مناسك العمرة  اوال من طواف وسعي مث يتحلل من   

ظل كذالك اىل يوم الثامن من ذي احلجة فيحرم �حلج مث يتوجه اىل مىن احرامه وي

  لقضاء يوم الرتوية.

اج على احرامهما من امليقات اما احلاحلاج املقرن واملفرد فهما يبقيان   

املتمتع فيحرم يوم الثامن �حلج واملستحب ان حيرم قبل الزوال يتوجه بعد ذالك اىل 

  ت �ا.مىن لقضاء هذا اليوم واملبي

واملبيت مبىن سنة وليس بواجب مبعىن ان احلاج لو تقدم اىل عرفة ومل يبت 

  ىف مىن ىف ليلة التاسع فال حرج عليه. 

ويستحب للحاج االكثار من الدعاء والتلبية اثناء اقامته ىف مىن كما يقوم   

  احلاج �داء صالة الظهر والعصر والعشاء قصرا دون مجع مث يقضي ليلته هناك.

صلي احلاج بعد ذالك صالة الفجر وخيرج من مىن متجها اىل عرفة وي  

لقضاء يوم احلج فإذا وصل عرفة يشرع للوقوف �ا وهو اهم ركن من أركان احلج 

  ووقت الوقوف بعرفة هو من زوال مشس يوم عرفة اىل طلوع فجر يوم عيد األضحى.

  متني.ويصلي احلاج صاليت الظهر والعصر مجع تقدمي �ذان واحد وإقا

  ويستحب للحاج يف يوم عرفة ان يكثر من الدعاء والتلبية.

ويبقى احلجاج يف عرفة اىل غروب الشمس فإذا غربت الشمس ينفر 

احلجاج من عرفة اىل مزدلفة للمبيت �ا ويصلي �ا احلاج صاليت املغرب والعشاء 

  مجع �خري.

ت كلها ويتزود احلاج �حلصى وعددها سبعون حصاة وذالك لرمي اجلمرا

  مث يقضي ليلته ىف مزدلفة �ألذكار والدعاء حىت يصلي الفجر.

  مىن لرمي مجرة العقبة الكربي. مث يتوجه احلاج اىل  

ووقت الرمي احملدد هو من منتصف ليلة عيد األضحى اىل غروب الشمس 

  ولكن السنة ان يكون الرمي بني طلوع الشمس اىل الزوال.



 ٨٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  جر مع العذر.وجيوز الرمي بعد الغروب اىل الف

ويستحب ىف الرمي ان جيعل مىن عن ميينه والكعبة عن يساره ومجرة العقبة   

  امامه.

مث يقوم احلاج برمي الشاخص بسبع حصيات متعاقبات برفع يده مع كل 

  حصاة ويكرب قائال �سم هللا هللا اكرب رغما للشيطان وحزبه وارضاء للرمحن.

ام بذبح اهلدي وهي اإلبل او البقر او وإذا فرغ احلاج من رمي مجرة العقبة ق  

  الغنم والنحر واجب على احلاج املتمتع والقارن فقط. 

ويستحب للحاج ان �كل منها ويتصدق منها ايضا وميتد وقت الذبح اىل 

غروب الشمس من اليوم الثالث من ا�م التشريق وجيوز للحاج ان يذبح ىف مىن او 

  يف مكة.

هلدي حلق رأسه وقصره. اما املرأة فليس عليها مث إذا فرغ احلاج من ذبح ا  

  اال التقصري،

هذا التحلل  كل شيء حرم عليه اال النساء ويسمىو�حللق او التقصري يباح للمحرم  

  االول.

فإذا حتلل التحلل االول استحب له ان يتطيب ويتنظف ويلبس احسن 

  ثيابه.

ل الكعبة ويسمى مث يتوجه احلاج بعد االعمال السابقة اىل مكة ليطوف حو   

  هذا الطواف طواف االفاضة وهو ركن من أركان احلج.

مث يصلي ركعتني خلف مقام ابراهيم ويستحب ان يشرب من ماء زمزم بعد    

  الطواف وصالة الركعتني.

مث يسعى احلاج بني الصفا واملروة ىف حالة إذا كان احلاج متمتعا وذالك ألن   

  ي فللحج.سعيه االول كان للعمرة اما هذا السع



 ٨٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اما احلاج القارن واملفرد فليس عليه اال سعي واحد فإن كان قد سعاه بعد 

طواف القدوم كفاه ذالك عن السعي بعد طواف االفاضة واال سعى بعد طواف 

  االفاضة.

و�ذا يتحلل احلاج التحلل الثاين وحيل له كل شيء حرم عليه �الحرام حىت 

  ىن ليبيت �ا ا�م التشريق.النساء مث يرجع احلاج بعد ذالك اىل م

يرمي اجلمرات الثالث يبدأ �لكربى وهي الىت  يقوم احلاجوىف ا�م التشريق   

  تلى مسجد اخليف مث �لصغري مث العقبة وهي الىت تلى مكة على الرتتيب. 

يقوم احلاج يف اليوم احلادي عشر وهو اول ا�م التشريق برمي اجلمرات   

  لزوال اىل غروب الشمس.الثالث متعاقبة ووقته من ا

وىف كل مرة يرمي احلاج سبع حصيات ويكرب مع كل حصاة مث يقف 

  للدعاء عدا مجرة العقبة الكربي فينصرف بعد الرمي مباشرة.

  ويقضي احلاج ليلته ىف مىن وكذالك احلال ىف �ين و�لث ا�م التشريق.   

ن مىن ني اخلروج موبعد انتهاء الرمي �ين ا�م التشريق جيوز للحجاج املتعجل

  ذالك �لنفر االول. مكة ويسمى قبل غروب الشمس والتوجه اىل

اما من �خر ىف اخلروج من مىن فعليه ان يقضي ليلته ويرمي اجلمرات ىف 

  �لث ا�م التشريق وخيرج بعد ذالك ويسمى ذالك النفر الثاين.

اء من املناسك مث ملا ارادوا اخلروج من مكة والعودة اىل بلدا�م بعد اإلنته  

وجب عليهم ان يطوفوا طواف الوداع مث يصلوا خلف مقام ابراهيم ركعتني ختاما 

للمناسك وليكون أخر عهدهم املسجد احلرام وذالك حلديث: ال ينفرن احد حىت 

يكون اخر عهده �لبيت وبعد االنتهاء من الطواف خيرج احلجاج من مكة املكرمة 

  �لصواب.عائدين اىل بلدا�م وهللا اعلم 

  )املسئلة الرابعة يف الرمي قبل الزوال ا�م التشريق(



 ٨٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اما وقت رمي اجلمرات ا�م التشريق فيبدأ بعد زوال الشمس عن اليوم التايل   

من العيد يف قول مجهور الفقهاء، ملا روي عن ابن عباس � قال: كان رسول هللا 

  وقال هذا حديث حسن.يرمي اجلمار إذا زالت الشمس رواه الرتمذي  ملسو هيلع هللا ىلص

ُ فإذا زالت الشمس رمينا    وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: كنا نـََتَحنيَّ

  رواه البخاري.

قال ابن قدامة من احلنابلة: وال يرمي يف ا�م التشريق االبعد الزوال فإن رمى   

  قبل الزوال أعاد.

وروي ذالك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي واسحاق 

  صحاب الرأي وا

وروي عن احلسن وعطاء اال ان اسحاق واصحاب الرأي رخصوا ىف الرمي 

يوم النفر قبل الزوال وال ينفر اال بعد الزوال وعن امحد مثله ورخص عكرمة ىف ذالك 

  . ١ايضا وقال طاوس يرمي قبل الزوال وينفر قبله

النفر كما اشار والقول الثاين جيوز الرمي ىف ا�م التشريق قبل الزوال ىف يوم   

  ابن قدامة قبل.

والقول الثالث انه جيوز للحاج ان يرمي قبل الزوال مطلقا ىف سائر ا�م   

عن االئمة والرو�ين ىف حبر  ٢التشريق كما نقله امام احلرمني يف �اية املطلب

عن بعض الشافعية خبراسان وهو رواية عن االمام امحد كما نقل عن ابن  ٣املذهب

  وجوز ابن اجلوزي الرمي قبل الزوال. ٤يف الفروع مفلح احلنبلي

                                                           
  ٢٣٣\٣املغين   ١
  ٣٢٣\�٤اية املطلب   ٢
  ٢١۷\٥البحر   ٣
  ٥۹\٦الفروع   ٤



 ٨٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقد استدل صاحب هذا القول ملا رواه البخاري عن ابن عباس رضي هللا   

يسأل يوم النحر مبىن فيقول: ال حرج فسأله رجل فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصعنهما قال: كان النيب 

حلقت قبل ان اذبح فقال: اذبح وال حرج وقال اخر: رميت بعد ما امسيت فقال: 

ما سئل ىف ذالك اليوم عن شيء قدم او أخر اال قال افعل وال  ملسو هيلع هللا ىلصحرج وانه ال 

  حرج.

وهذا يقتضي رفع احلرج ىف وقت الرمي وان التقدمي فيه ال يضر كما ال يضر 

  ىف غريه من املناسك.

  )املسئلة اخلامسة يف حاالت ال جيب فيها دم التمتع(

ستيسر من اهلدي فمن مل قال هللا تعايل: فمن متتع �لعمرة اىل احلج فما ا

جيد فصيام ثالثة ا�م يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذالك ملن مل يكن 

  ).١۹٦اهله حاضري املسجد احلرام (البقرة: 

من حج متمتعا وجب عليه دم وهو ذبح الشاة فان مل جيد فصيام ثالثة ا�م 

ويشرتط ان يكون الصوم بعد يف أ�م التشريق او ىف اليوم السادس والسابع والثامن 

  بلده. ة إذا رجع اىلاحرامه ىف احلج وسبع

  وال جيب دم التمتع اال خبمسة شروط كما ذكره النووي ىف ا�موع:

احدها ان يعتمر ىف اشهر احلج فمن اعتمر ىف رمضان مث ينتظر حىت �يت 

  ا�م احلج مل يلزمه دم التمتع.

 سنة اخرى مل يلزمه دم، ملا روى والثاين ان حيج ىف سنته فاما اذا حج ىف

يعتمرون ىف اشهر احلج فإذا مل حيجوا  ملسو هيلع هللا ىلصابن املسيب قال: كان اصحاب رسول اهللا 

  من عامهم ذالك مل يهدوا. 

وألن الدم امنا جيب لرتك االحرام �حلج من امليقات وهذا مل يرتك االحرام 

رجع اىل بلده وعاد فقد �حلج من امليقات فإنه ان اقام مبكة صارت مكة ميقاته وان 

  احرم من امليقات. 



 ٩٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

والثالث ان ال يعود إلحرام احلج اىل امليقات فاما اذا رجع إلحرام احلج اىل 

  امليقات واحرم فال يلزمه دم ألن الدم وجب برتك امليقات وهذا مل يرتك امليقات. 

 والرابع ان يكون غري حاضري املسجد احلرام اي اهل احلرام ومن بينه وبينه

مسافة ال تقصر فيها الصالة فإذا كان من اهل احلرام فال دم له لقوله تعاىل: (ذالك 

  ).١۹٦ملن مل يكن اهله حاضري املسجد احلرام) (البقرة 

  وىف اخلامس وجهان: وهي نية التمتع انتهى ما ذكره ىف ا�موع بتصرف. 

  )املسئلة السادسة استعمال الصابون للتنظيف يف االحرام(

 مالبس االحرام، وكذالك استعمال الصابون ريمحرم االغتسال وتغييباح لل

غسل احملرم  واولو كانت له رائحة ألنه ال يسمى عطرا وألن الشافعية واحلنابلة اجاز 

شعره وبدنه مبا يزيل عنه الوسخ مما ال طيب فيه بنحو خطمي وسدر وعللوا ذالك 

  لة االوساخ واالدران.�نه ال زينة فيه وال يستعمل للطيب وامنا هو إلزا

  واخلطمي نبات يدق ورقه �بسا ويغسل به الرأس.

والسدر نوع شجر له رائحة ذكية خيلط ورقه مع املاء ويستعمل يف 

  التنظيف.

فالشافعية واحلنابلة ال مينعون استعمال احملرم لكل ما له رائحة اال ما يسمى 

أل�ا تقصد لالكل غالبا وكذا  عطرا ولذالك مل مينعوا من اكل الفاكهة كالتفاح وغريه

  القرنفل وحنوه مما يستعمل للتداوي به. 

ان يتطيب �يت  والصابون ال يعده الناس طيبا فال جتد الرجل إذا اراد

  ثوبه. �لصابون ميره على

قال النووي يف الروضة: للمحرم ان يغتسل ويدخل احلمام ويزيل الوسخ عن 

وبه قطع اجلمهور وقيل يكره على القدمي وله  نفسه وال كراهة ىف ذالك على املشهور
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غسل رأسه �لسدر واخلطمي لكن املستحب ان ال يفعله ومل يذكر اجلمهور كراهته 

  .١وحكى احلناطي كراهته على القدمي

  )(املسئلة السابعة يف لبس النعل املخيط يف اإلحرام

مع جيوز للمحرم ان يلبس النعلني الذين يكو�ن على قدر اسفل القدم 

انكشاف ظاهر القدم والعقبني والكعبني، بل قد ثبت يف السنة الندب لإلحرام �ما 

وصححه ابن  ٢: وليحرم احدكم يف ازار ورداء ونعلني رواه امحد يف مسندهملسو هيلع هللا ىلصفقال 

  .٣خزمية

قال يف حتفة احملتاج: واملراد �لنعل التاسومة ومثلها قبقاب مل يسرت سريه 

  .٤مجيع األصابع

جيوز لبس السلوف وهو النعل الذى يسرت مجيع االصابع وهللا فعلى هذا ال 

  اعلم.

  )املسئلة الثامنة يف حمرمات االحرام على الرجال فقط(

  حيرم على الرجال ىف االحرام:

االول تغطية الرأس، فال جيوز للرجل ان يغطي رأسه مبا يالصقه كالعمامة 

  والطاقية والقلنسوة وحنوها.

السيارة واخليمة وحنوها فال �س. وال �س ان فاما غري املالصق كسقف 

رأسه ألن ذالك ال يقصد به السرت غالبا وال �س ان يغوص ىف  متاعه على حيمل

  املاء ولو تغطى رأسه �ملاء.

                                                           
  ۸١۸\١الروضة   ١
٢  ۸\٥۰۰  
٢٦  ٣۰١  
  ١٦٢\٤حتفة احملتاج   ٤
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الثاين لبس املخيط، وهو ان يلبس ما يلبس عادة على هيئة املعتادة سواء  

  قد على ازاره خيطا اوحنوه. كان شامال للجسم كله او اجلزء منه، وال �س ان يع

وال �س ان يلبس اخلامت وساعة اليد ونظارة العني ومساعة االذن وكذالك 

  جيوز ان يعلق وعاء النفقة ىف عنقه وان يلبس النعلني بل وردت سنته.

فمن فعل من الرجال هذين الشيئني فعليه فدية وهي صيام ثالثة ا�م او 

ستة مساكني لكل مسكني نصف صاع او الصدقة وهي ثالثة اصاع من الطعام ل

  النسك وهو ذبح الشاة.

  )النساء فقط لة التاسعة يف حمرمات االحرام علىاملسئ(

عنه  ملسو هيلع هللا ىلصوحيرم على النساء لبس النقاب او الربقع والقفازين، لنهي النيب 

  بقوله: ال تنتقب املرأة احملرمة وتلبس القفازين رواه البخاري.

على الرجل لبس القفازين، وىف حترميه على  قال النووي ىف الروضة: حيرم

  املرأة قوالن:

  أظهرمها عند االكثرين حيرم نص عليه ىف االم و االمالء وجتب به الفدية.

ويستحب ان تسرت وجهها كي ال يراه الرجال األجانب بشرط ان ال 

يالمس الساتر وجهها كأن تضع على رأسها حتت الساتر خشبة او شيئا يبعد 

  مالمسة وجهها كاالستظالل �حململ.الساتر عن 

فمن لبس النقاب والقفازين من النساء فوجب عليها الفدية وهي صيام 

  ثالثة ا�م او صدقة ثالثة اصاع من الطعام لستة مساكني او ذبح الشاة.

  )(املسئلة العاشرة يف حمرمات االحرام على الرجال والنساء

  حيرم على الرجال والنساء ىف االحرام :

ول ازالة ثالث شعرات فأكثر حبلق او غريه لقوله تعاىل: وال حتلقوا اال

  ).  ١٩٦رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله ( البقرة:
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  : ان ىف كل شعرة مد طعام.ونويف ازالة شعرة او شعرتني فالشافعية يقول

والثاين تقليم ثالثة اظافري او قلعها او قصها وال فرق بني اظفار اليدين 

و انكسر ظفره و�ذى به فال �س ان يقص القدر املؤذي منه فال والرجلني لكن ل

  فدية عليه.

  والثالث مس الطيب بعد االحرام ىف ثوبه او بدنه. 

: ال ينكح احملرم وال ينكح وال خيطب ملسو هيلع هللا ىلصوالرابع عقد النكاح لقول النيب 

  رواه مسلم.

فمن  واخلامس املباشرة لشهوة بتقبيل او ملس او ضم او حنوه لقوله تعاىل:

  ).١۹۷فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج (البقرة: 

  والسادس اجلماع

والسابع قتل الصيد وهو كل حيوان بري حالل متوحش طبعا كالظباء 

  ).۹٦واالرانب واحلمام لقوله تعاىل: وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرما (البقرة: 

  )الحراماملسئلة احلادية عشر يف فدية حمرمات ا(

فمن حلق شعره ثالث شعرات فأكثر فعليه فديته وهو خمري بني صوم ثالثة 

ا�م او الصدقة بثالثة اصاع لستة مساكني او ذبح الشاة ا�زئة لألضحية وكذالك 

  من قلم ثالثة اظفاره ومن مس الطيب.

ومن نكح او أَنكح او يُنكح فالنكاح ىف كل فاسد غري صحيح لكن ال 

  فدية عليه.

ن �شر زوجته بشهوة بتقبيل او ملس او ضم وجب عليه الفدية وهو وم

  صوم ثالثة ا�م او الصدقة او ذبح الشاة.

ومن جامع زوجته قبل التحلل االول فوجب عليه الفدية وهي بدنة او بقرة 

جتزئ يف األضحية يذحبها ويفرقها كلها على الفقراء وال �كل منها شيئا وفسد احلج 

  وقضاءه من السنة القادمة بدون �خري.  لكن يلزم امتامه
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ومن جامع زوجته بعد التحلل االول اي بعد مجرة العقبة واحللق وقبل 

طواف االفاضة فاحلج صحيح لكن يلزمه ذبح شاة وتفريقها على الفقراء ويلزم ايضا 

  ان خيرج اىل احلل فيجدد احرامه ويلبس ازارا ورداء ليطوف لإلفاضة حمرما.

امة وجب عليه ذبح بدنة ويتصدق �ا على مساكني احلرام ومن قتل النع

  وفقرائه.

  ومن قتل بقرة الوحش وجب عليه ذبح بقرة كذالك من قتل محارا.

ومن قتل ظباء وجب عليه شاة وكذالك من قتل األرنب والريبوع والثعلب 

  واحلمامة.

ة اما جمز� ىف الفطر ومن مل جيد احليوان للفدية قومه واشرتى بقيمته طع

  مساكني احلرام او صام عن كل مد يوما.  وتصدق به على

  )املسئلة الثانية عشر ىف فدية ترك الواجبات(

  وواجبات احلج غري األركان مخسة أشياء:  

  احدها االحرام من امليقات.

  والثاين املبيت مبزدلفة.

  والثالث رمي اجلمرات. 

  والرابع املبيت مبىن ا�م التشريق.

  اع.واخلامس طواف الود

فمن ترك شيئا منها ال يبطل احلج لكن جيب عليه الدم وهو ذبح شاة فإن   

  مل جيد فصوم ثالثة ا�م ىف احلج وسبعة إذا رجع اىل أهله.

  )املسئلة الثالثة عشر ىف اداب سفر احلج(

من اراد ان حيج ىف عامه ان خيلص النية � �ن يرجو من هللا القبول وال   

  قب احلاج بعد عودته.يفرح �نه سيحصل عليه ل
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وان يتوب اىل هللا تعاىل من مجيع املعاصي واأل�م وان يرد املظامل اىل اهلها 

وان يقضي ما امكنه من ديونه وان يرد الودائع ألصحا�ا وان يكتب وصيته وان 

  يرتك ألهله ومن تلزمه نفقتهم ماال يكفيهم اىل حني رجوعه ألنه مسئول عنهم.

ج وكيفيته ويستحب ان يستصحب معه كتا� واضحا وان يتعلم احكام احل  

  ىف املناسك وان يدمي مطالعته ويكررها يف طريقه. 

وان ال يظن �ن احلج ميحو كل الذنوب ألن ما يتعلق حبقوق الناس ال   

  تسقط اال �ألداء واالبراء حىت ولو حج يف كل عام.

على احد وان �خذ معه من املال ما يكفي نفقته حىت ال يكون عالة   

  وجيب ان يكون هذا املال ماال حالال خالصا من الشبهة.

  ويستحب قبل ان خيرج من بيته للحج ان يصلي ركعتني خفيفتني.  

  وجائين من بعض علماء بننت كيفية ىف صالة السفر والدعاء بعدها وهي:

ان تصلي ركعتني تقرأ ىف االوىل بعد الفاحتة قل اعوذ برب الفلق وىف الثانية 

  عوذ برب الناس مث بعد السالم تقرأ اية الكرسي مرة وإليالف قريش مرة. قل ا

اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصمث تدعو �ذا الدعاء مبتدأ وخمتتما �حلمدلة والصالة على النيب   

بك استعني وعليك اتوكل اللهم ذلل ىل صعوبة امرى وسهل علي مشقة سفري 

يل صدري ويسريل  وارزقين من اخلري اكثر مما أطلب واصرف عين كل شر رب اشرح

امري اللهم اين استحفظك واستودعك نفسي وديين واهلي واقاريب وكل ما انعمت 

  علي وعليهم به من اخرة ودنيا فاحفظنا امجعني من كل سوء � كرمي.

مث تقرأ حني تنهض من جلوسك: اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت   

واغفريل ذنيب ووجهين اينما  اللهم اكفين ما مهين وماال اهتم له اللهم زودين التقوى

  توجهت. 

  مث خترج من منزلك وجتلس مث تقرأ الفاحتة ثالث مرات مث تدعو �ذا الدعاء:  
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اللهم سلمين وسلم ما معي واحفظين واحفظ ما معي وبلغين وبلغ ما معي 

  مرة.

مث تقرأ اية الكرسي مرة مث تدعو: اللهم سلمين اخل مث تقرأ ا� انزلناه مرة مث   

اللهم  سلمين اخل مث تقوم وتقول: هللا حفيظ هللا لطيف أزيل حي قيوم الينام تدعو 

  سبع مرات.

مث تتوجه اىل القبلة وتقرأ: اعوذ �� السميع العليم من الشيطان الرجيم صم   

  بكم عمي فهم ال ال ال.

  مث تتحول اىل اليمني فتقرأ افحسبتم امنا خلقناكم عبثا وانكم الينا ال ال ال.  

تتحول اىل ميينك اي اىل جهة املشرق وتقرأ وجعلنا من بني ايديهم سدا  مث  

  ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم ال ال ال.

مث تتحول اىل ميينك وتقرأ �معشر اجلن واالنس إن استطعتم أن تنفذوا من   

  اقطار السموات واألرض فانفذوا ال ال ال.

السالم عليكم �رجال مث تستقبل القبلة وتسلم على رجال الغيب مبثل   

الغيب �أولياء هللا �أو�د �أبدال �نقباء �جنباء وتذكر امساء العلماء الصاحلني 

والدعاة املخلصني االموات ىف بلدتك مث تقول أغيثوين وأعينوين وانصروين كما 

  . ملسو هيلع هللا ىلصنصركم هللا اللهم حبرمة سيد� دمحم 

ي: قوله احلق وله امللك مث تكتب هذه الكلمات �صبعك ىف هواء القبلة وه  

  �حلق انزلناه و�حلق نزل.

: اللهم سدد احوالنا وحسن ملسو هيلع هللا ىلصمث تدعو بعد احلمدلة والصالة على النيب   

افعالنا وخلصنا من امل الفقر والذل واعصمنا من البالء والو�ء والطاعون وشرور 

 مجيع االمور األعداء والشياطني والنفس االمارة �لسوء اللهم يسرلنا اهلدى والرشد ىف

الدينية والدنيوية وحصل مراد� �خلري اللهم بعد� من الشر والعصيان اللهم �كثري 

  النوال و�خالق مجيع االفعال وفقنا لنية اخلري ىف االقوال واالفعال.
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مث ليكن من يؤذن لك مث عند ارادة املشي تقول: اللهم ان نفسي سائرة ىف   

الملجأ اال اليك اللهم �سم هللا جمراها ومرساها حبر طوفان ارادتك حيث المنجأ و 

  ان ريب لغفور رحيم. 

امنت بسم هللا توكلت على هللا الحول وال و تقول مث تقدم رجلك اليمىن   

  قوة اال �� مث تسري والتدخل منزلك.

  )فصل يف مسائل البيوع(

  )يف بيع التقسيط املسئلة االوىل(

املسائل اليت ينبغي االهتمام مبعرفة  بيع التقسيط او بيع الكريديت من  

  حكمها االن ألنه قد انتشر انتشارا كبريا يف معامالت االفراد واالمم.

بيع التقسيط هو بيع يعجل فيه املبيع وتتأجل فيه الثمن كله او بعضه على   

  أقساط معلومة ألجال معلومة. 

ها على فتشرتي املنشآت واملؤسسات السلع من مورديها �لتقسيط وتبيع  

  ز�ئنها �لتقسيط كالسيارات والعقارات واالالت وغريها.

ومما ادى اىل انتشاره ايضا معامالت البنوك واملصارف حيث يشرتي البنك   

  السلعة نقدا ويبيعها على عمالئه بثمن مؤجل على أقساط.

  اراء العلماء يف بيع التقسيط:   

  يزه ومنهم من مينعه.قد اختلف العلماء يف حكم بيع التقسيط منهم من جي  

اما املانعون فقد احتجوا مبا رواه ابو داود عن ايب هريرة قال: قال رسول هللا 

  : من �ع بيعتني يف بيعة فله اوكسهما او الر� اي انقصهما.ملسو هيلع هللا ىلص

او يكون هو وصاحبه يف الر� احملرم إذا مل �خذ  اي او الر� ملسو هيلع هللا ىلصقوله  ومعىن  

  األوكس بل أخذ االكثر.

  :جون بدالئل كثرية منها قوله تعاىليزون وهم اجلمهور حيتواما ا�  
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�أيها الذين امنوا ال�كلوا اموالكم بينكم �لباطل اال ان تكون جتارة عن 

  ).٢۹تراض منكم (النساء: 

فاالية بعمومها تدل على جواز البيع إذا حصل الرتاضي من الطرفني فإذا 

  ل كان البيع صحيحا.رضي املشرتي �لز�دة يف الثمن مقابل االج

  :ومنها قوله تعاىل  

  ).٢۷٥احل هللا البيع (البقرة: 

  فاالية بعمومها تشمل مجيع صور البيع ومنها ز�دة الثمن مقابل االجل. 

طعاما من يهودي اىل  اشرتى ملسو هيلع هللا ىلصومنها ماروي عن عائشة � ان النيب   

  .٢ومسلم ١أجل ورهنه درعا من حديد رواه البخاري

  ا احلديث يدل على جواز البيع مع �جيل الثمن.وهذ  

وبيع التقسيط ما هو اال بيع مؤجل الثمن غاية ما فيه ان مثنه مقسط 

  أقساطا لكل قسط منها أجل معلوم.

وال فرق ىف احلكم الشرعي بني مثن مؤجل ألجل واحد ومثن مؤجل ألجال 

   .متعددة

ين بريرة فقالت: كاتبت أهلى ومنها ماروي عن عائشة � قالت: جائت  

  .٣على تسع اواق ىف كل عام وقية رواه البخاري

  وهذا احلديث يدل على جواز �جيل الثمن.   

والنصوص وان وردت جبواز �جيل الثمن اال انه مل يرد يف النصوص جواز 

  ز�دة الثمن من أجل التأجيل. 

  تلف العلماء ىف حكم هذه املسئلة:وهلذا اخ  

                                                           
٢  ١۰٦۸  
١٦  ٢۰٣  
٢١٦  ٣۸  



 ٩٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ن العلماء اىل حترميه حبجة انه ر� وبيعة ىف بيعتني. قالوا ألن قلة م تفذهب

  فيه ز�دة ىف الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الر�.

وذهب مجاهري العلماء ومنهم االئمة االربعة اىل جواز ز�دة الثمن مقابل   

  . ١التأجيل، كما قال يف بدائع الصنائع الثمن قد يزاد ملكان االجل

  . ٢اخلمسة نقدا تساوي ستة نسيئة وقال يف الوجيز:

  .٣وقال ىف بداية ا�تهد: جعل للزمان مقدار من الثمن

قال الشوكاين ىف نيل االوطار: ان من احتج حبديث ايب هريرة � فله   

اوكسها اليصح احتجاجه به ألن هذا احلديث الحجة فيه على بيع التقسيط بل اىل 

  .٤بيعة ىف بيعتني انتهى ما قال الشوكاين مبعناه بيعة ىف بيعتني والتقسيط غري

  وسأبني تعريف البيعة ىف بيعتني ىف مسئلتها ان شاء هللا.  

وقال الشيخ وهبة الزهيلي ان البيع ألجل او بيع التقسيط جائز ولو كان   

  .٥بسعر أعلى من سعر النقد لعموم االدلة القاضية جبوازه وهو الظاهر

  )البيع عن طريق االنرتنت املسئلة الثانية يف حكم(

اختلف العلماء ىف حكم البيع عن طريق االنرتنت، بعضهم من مينعه   

  وبعضهم من جييزه

فمن مينعه يقول �نه إىل الغرر أقرب ألن املبيع غائب مل يشاهد. قال االمام   

تقي الدين احلصين ىف كفاية األخيار: وان كان على عني غائبة مل يرها املشرتي وال 

ئع او مل يرها احد املتعاقدين وىف معىن الغائبة احلاضرة الىت مل تر وىف صحة بيع البا

                                                           
  ١۸۷\٥البدائع الصنائع   ١
  ١۸٥\١الوجيز   ٢
  ١۰۸\٢بداية ا�تهد   ٣
  ١٥٢\٥نيل االوطار   ٤
  ٣١٦املعامالت املالية املعاصرة   ٥



 ١٠٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ذالك قوالن: احدمها ونص عليه ىف القدمي واجلديد انه اليصح وبه قال االئمة الثالثة 

وطائفة من أئمتنا وافتوا به منهم البغوي والرو�ين قال النووي ىف شرح املهذب: وهذا 

  .١لماء من الصحابة والتابعني وهللا اعلمالقول قاله مجهور الع

ايب ىف معامل السنن: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي قال احلط  

عليك �طنه وسره، وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على غره اي على كسره 

االول وكل بيع كان املقصود منه جمهوال غري معلوم ومعجوزا عنه غري مقدور عليه 

  .٢فهو غرر

عن بيع احلصاة وعن بيع  ملسو هيلع هللا ىلصعن ايب هريرة � قال: �ى رسول هللا  روي  

  .٣الغرر رواه مسلم

والبيع والشراء بطريق االنرتنت رمبا يدخل الغش واخلداع ىف ذالك ألن   

املشرتي نقل الثمن متاما اىل البائع من البنوك قبل ان يرسل البائع املبيع مث رمبا مل 

و يرسل لكن بغري ما اراد املشرتي من الصورة ىف االنرتنت فعسر يرسل البائع املبيع ا

   الرجوع للخيار ألن املشرتي ال يعلم منزل البائع.

  .٥ومسلم ٤: البّيعان �خليار رواه البخاريملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

  ورمبا يبالغ البائع ىف أوصاف املبيع وهو ليس كذالك ىف احلقيقة.   

: من غش فليس مين رواه ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول هللا  روي عن ايب هريرة �  

  .٦مسلم

                                                           
  ٢٤۰\١كفاية األخيار    ١
  ٦۷٢\٥معامل السنن   ٢
١٥١٣  ٣  
٢  ٤۰٢٦  
٢  ٥۸٣٣   
١  ٦۰٢  



 ١٠١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال: املكر واخلديعة واخليانة ىف النار رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن انس � عن النيب   

  .١احلاكم

 لك وامنا عرض صورة املبيع وسعرهورمبا �ع شخص ىف االنرتنت شيأ ال مي  

فقلت: �تيين الرجل  ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ال جيوز حلديث حكيم بن حزام قال: اتيت رسول هللا

يسألين من البيع ما ليس عندي ابتاع له من السوق مث ابيعه قال: ال تبع ما ليس 

  عندك رواه الرتمذي والنسائي وامحد.

يقول: �نه يدخل ىف �ب السلم وهو فواما من جييز البيع بطريق االنرتنت   

اذا تداينتم بدين اىل اجل : �ايها الذين امنوا شيئ موصوف �لذمة قال هللا تعاىل بيع

  ). ٢۸٢مسمى فاكتبوه (البقرة: 

قال ابن عباس رضي هللا عنهما: اراد به السلم وسيأيت بيان السلم ىف 

  مسئلته ان شاء هللا.

  

  

  

  )املسئلة الثالثة يف بيع السلم(

  السلم شرعا هو بيع شيئ موصوف ىف الذمة بلفظ السلم او السلف.  

ثىن من بيع املعدوم وبيع ما ال ميلك وذالك حلاجة وهو نوع من البيوع وهو مست

  الناس اىل مثل هذا العقد.

قال اخلطيب الشربيين: إن فائدة السلم جواز العقد مع غيبة املبيع فإن املبيع   

قد ال يكون حاضرا مرئيا فال يصح بيعه وإن اخره إلحضاره رمبا فات على 

  .٢املشرتي
                                                           

١  ۸۷۹٥  
  ٣۹۷\٣مغين احملتاج   ٢



 ١٠٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: �ايها الذين امنوا إذا تداينتم بدين اىل االصل فيه قبل االمجاع قوله تعاىلو   

  ).٢۸٢اجل مسمى فاكتبوه (البقرة: 

  قال ابن عباس رضي هللا عنهما: نزلت ىف السلم رواه الشافعي �.  

وخرب الصحيحني: من أسلف ىف شيئ فليسلف ىف كيل معلوم ووزن معلوم 

  .١اىل اجل معلوم

هللا بن ايب أويف رضي هللا عنهما وعبد  ىوروي عن عبد الرمحن بن أبزئ  

وكان �تينا من أنباط الشام فنسلفهم ىف  ملسو هيلع هللا ىلصقال:كنا نصيب املغامن مع رسول هللا 

قيل اكان هلم زرع او مل يكن قاال ما كنا  نطة والشعري والزيت اىل اجل مسمىاحل

  نسأهلم عن ذالك رواه البخاري.

ا ليس عنده هي واحلكمة من مشروعية السلم مع ان فيه بيع الشخص مل  

  التيسري على الناس ومراعاة احواهلم وحوائجهم.

وذالك ألن اصحاب الصناعات واألعمال وكذالك اصحاب األراضى 

واألشجار وحنوهم كثريا ما حيتاجون اىل النقود من اجل �مني السلع االولية ملنتجا�م 

للنقود من اجل  أو �يئة االالت واالدوات ملصانئعهم وكذالك الزراع رمبا احتاجوا

  رعاية أراضيهم وحفظ بساتينهم فحصل هلم النقود بطريق السلم. 

وصور بيع السلم ان �يت عمرو اىل زيد الذي يعمل ىف الزراعة فيقول له   

عمرو: اعطيتك هذا املال سلما على ان تعطيين كذا قمحا ىف هذا املوضع ىف يوم 

م ىف نفس ا�لس ويسّلمه القمح ىف احلصاد القادم، فيقبل زيد املال من عمرو ويستل

يوم احلصاد املتفق عليه وىف املكان الذي حدده له و�لقدر والوصف الذي مت 

  اإلتفاق عليه.

                                                           
  ١٦۰٤ومسلم  ٢٢٣۹البخاري   ١



 ١٠٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وجيوز ان يكون الثمن �زال من القيمة ىف السوق فريبح السلم املشرتي   

  ويسهل البائع حلصول النقود فهو �فع من الطرفني وجيوز ان يكون غري النقود. 

قال ابن اهلمام احلنفي رمحه هللا: وال خيفي ان جوازه على خالف القياس إذ   

هو بيع املعدوم وجب املصري اليه �لنص واالمجاع للحاجة من كل من البائع 

واملشرتي فإن املشرتي حيتاج اىل اإلسرت�ح لنفقة عياله وهو �لسلم أسهل إذ ال بد 

  ملشرتي.من كون املبيع �زال عن القيمة فريحبه ا

والبائع قد يكون له حاجة ىف احلال اىل السلم وقدرة ىف املآل على املبيع 

  .١قدرته املالية فلهذه املصاحل شرع هولة فتندفع به حاجته احلالية اىلبس

  )املسئلة الرابعة يف بيعتني يف بيعة(

 عن بيعتني ىف بيعة رواه ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ايب هريرة � قال: �ى رسول هللا   

  .٢امحد والنسائي

  وللبيعتني ىف بيعة تفاسري:  

التفسري االول ان يبيع الرجل السلعة بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة فيفرتق 

املتبايعان دون تعيني احد الثمنني. و�ذا فسره السلف ونقل ذالك الرتمذي يف 

  . ٣سننه

 لني يفيوهي صورة من صور بيعتني ىف بيعة عند احلنفية وهو أشهر التأو 

  مذهب الشافعي وهو قول طاووس والثوري واسحق وقول يف احلنابلة.

التفسري الثاين ان يقول الرجل: هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة ويكون   

 فال حرج وهذا قول مالك وربيعة ريالبيع الزما �حد الثمنني فإن وقع على وجه التخي

  وحيي بن سعيد.

                                                           
  ٦۷\۷القدير فتح   ١
  ٢۹۰\۹النسائي   ٢
  ٥٣٣\٣الرتمذي   ٣



 ١٠٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يشرتط عليه عقدا اخر من بيع او التفسري الثالث هو ان يبيعه الشيئ و   

سلف او قرض او صرف او إجارة او شركة وكذا كل ما كان ىف معىن ذالك مثل ان 

يقول بعتك داري بكذا على ان تزوجين ابنتك او على ان أزوجك بنيت وكذا على ان 

تنفق على عبدي او دابيت وحنو ذالك وهذا هو مذهب احلنفية واملشهور من مذهب 

  ل للشافعي وقول البن حزم.احلنابلة وقو 

التفسري الرابع ان يبيعه احدى سلعتني خمتلفتني بثمن واحد كثوب وشاة   

بدينار على اللزوم فشرط املنع كون البيع على اللزوم للمتبايعني او ألحدمها للغرر إذ 

  ال يدري البائع مبا �ع وال املشرتي مبا اشرتي فإن مل يكن على اللزوم جاز.

امس ان يقول رجل ألخر: اشرت ىل هذه السلعة الىت بعتها لك التفسري اخل  

خبمسة عشر ألجل بعشر نقدا وا� اخذها منك �ا او بربح دينار وهذا التفسري 

بعد هذه املسئلة ان شاء هللا وهو قول عند  هاصورة من صور بيع العينة اليت سأذكر 

  املالكية.

ل �ن معىن بيعتني ىف فيمكن القو  اتوهذه التفاسري اخلمسة هي اجتهاد  

  بيعة ليس حمصورا يف تلك اخلمسة.

قال الغزايل ىف الوسيط: ذكر الشافعي � �ويلني احدمها ان تقول: بعتك   

�لفني نسيئة او �لف نقدا ايهما شئت اخذت به فأخذ �حدمها فهو فاسد ألنه 

  إ�ام وتعليق.

رسك وهو فاسد ألنه شرط واالخر ان تقول: بعتك عبدي على ان تبيعين ف

ال يلزم ويتفاوت بعدمه مقصود العقد وقد �ي مطلقا عن بيع وشرط وكذالك �ي 

  .١عن بيع وسلف ومعناه ان يشرتط فيه قرضا

                                                           
  ۷١\٣الوسيط   ١



 ١٠٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

حدمها مل يكن وعلل الشربيّين بطالن البيع �جلهالة فقال: وإذا اخذه �  

  يف مغين احملتاج. الثمن جمهوال انتهى

ب به املشرتي على وجه واحد نقدا كان او نسيئة فال وقال الثوري: إذا ذه  

  .�١س بذالك

وعلي هذا فالبيع �لتقسيط جيوز ألن الثمن مل يكن جمهوال �خذ املشرتي   

�حدمها اي النقد أو النسيئة وهذا هو املراد من قول الشوكاين �ن احلديث الناهي 

  اعلم.  عن البيعتني يف بيعة ال حجة على البيع �لتقسيط وهللا

  )املسئلة اخلامسة يف بيع العينة(

وبيع العينة هو ان يبيع سلعة بثمن اىل اجل معلوم مث يشرتيها نفسها نقدا   

  بثمن أقل وىف �اية االجل يدفع املشرتي الثمن االول.

مثل ان جييء زيد اىل عمرو يفتقر منه مائة قرضا مث قال عمرو: لو تشاء ان 

ين نسيئة ىف شهرين فأشرتي السيارة منك مائة نقدا تشرتي مين سياريت مائة وعشر 

  فقبل زيد يرجع مبائة ويبقى القرض عليه مبائة وعشرين لعمرو.

قد اختلف العلماء يف حكم بيع العينة فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة اىل   

  عدم اجلواز.

علل املالكية عدم اجلواز �نه سلف جر نفعا ووجه الر� فيه واحلنفية   

: ان الثمن مل يدخل ىف ضمان البائع قبل قبضه فإذا اعاد اليه عني ماله ونقولي

�لصفة اليت خرج �ا عن ملكه وصار بعض الثمن قصاصا ببعض بقي له فضل بال 

  عوض فكان ذالك ربح ما مل يضمن وهو حرام �لنص.

واستدل احلنابلة على التحرمي حبديث العالية قالت: دخلت ا� وام ولد زيد   

ام ولد زيد بن أرقم اين بعت غالما من زيد بثمامنائة  م على عائشة � فقالتبن أرق

                                                           
  ١۸۰\٢۰االستذكار   ١



 ١٠٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

درهم اىل العطاء مث اشرتيته منه بستمائة درهم نقدا فقالت هلا: بئس ما اشرتيت 

بطل اال ان يتوب قالوا:  ملسو هيلع هللا ىلصوبئس ما شربت ابلغي زيدا ان جهاده مع رسول هللا 

  وقيفا.وال تقول مثل ذالك اال ت

ذا واما مذهب الشافعي فذهب اىل ان بيع العينة جيوز فقال الشافعي: فإ  

الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن اىل اجل فال �س ان يبتاعها  اشرتى

من الذي اشرتاها منه ومن غريه بنقد أقل او أكثر مما اشرتاها به او بدين كذالك او 

البيعة الثانية من البيعة  ان يساوي وليستعرض من العروض ساوى العرض ما شاء 

  .١بسبيل االوىل

بل إن صاحب فتح العزيز نص على ان العينة ليست من املناهي ىف كالم   

وجيز ذكر فيه صورة العينة كما تقدم فقال: وليس من املناهي بيع العينة وال فرق بني 

هور وذكر النووي مثله ان يصري بيع العينة عادة غالبة ىف البلد او ال يصري على املش

  .٢ووصف اجلواز �نه الصحيح املعروف ىف كتب االصحاب

  )املسئلة السادسة بيع اإلستصناع(

بيع اإلستصناع هو عقد على مبيع ىف الذمة يطلب عمله كشركة جتارية   

  تتفق مع مصنع على ان يصنع هلا عددا من السيارات �وصاف حمددة.

ية �لقول به ويرى املالكية والشافعية واحلنابلة وبيع اإلستصناع مما انفرد احلنف  

ان بيع اإلستصناع من السلم ولذا أوردوا صوره وأمثلته ىف �ب السلم وان مل يطلقوا 

  عليه اسم اإلستصناع.

وميز احلنفية بيع اإلستصناع من عقد السلم �ن اإلستصناع امنا هو ىف   

ال ىف الشيئ  اتحذية والسيار الشيئ الذي استصنعه أدمي كاالواين واألسلحة واأل

كما ميزوه عنه ىف عدم ه والبيض،الذي خلقه هللا تعاىل وأوجده كاحلبوب والفواك
                                                           

  ٦۹\٣االم   ١
  ٤١۷\٣روضة الطالبني   ٢



 ١٠٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ذكر األجل فإن ذكر فيه األجل وحدد كان سلما عند االمام ايب حنيفة دون 

  . ١صاحبيه

يري احلنفية مشروعية عقد اإلستصناع منفردا عن السلم وانه جائز بل قال 

سن الشيباين رمحه هللا: اإلستصناع جائز �مجاع املسلمني ولعل مراده دمحم بن احل

عهد النيب  ألن الناس تعاملوا �إلستصناع منذ�مجاع املسلمني هو اإلمجاع العملي 

  .٢وىف سائر األعصار بعده من غري نكري فكان إمجاعا عمليا ملسو هيلع هللا ىلص

  )املسئلة السابعة ضوابط البنوك الشرعية(

: للبنوك الشرعية ضوابط مىت توفرت ٣املنعم الرفاعي قال الشيخ خالد عبد  

  ىف اي مصرف جاز التعامل معه ومىت ختلفت حرم التعامل معه: 

اوال: ان �خذ املصرف رأس املال من صاحبه ويقوم بتشغيله ىف البيع   

  والشراء وغري ذالك ىف حدود الطرق املشروعة.

ما املال مشاعة حسب  �نيا: ان تكون نسبة الربح بينه وبني صاحب رأس  

  لث او غري ذالك. يتفقان عليه اما الربع او الث

�لثا: ان ال يكون رأس املال مضمو� لصاحبه بل اذا وقعت خسارة   

  يتحملها صاحب رأس املال ما مل يكن املصرف مفرطا.

رابعا: اال يستثمر املصرف او البنك اموال املضاربني او بعضها ىف البنوك   

  الربوية.

سا: اال يستثمر هذا املال ىف حمرم كبناء البنوك الربوية او دور اللهو خام  

والفساد او املدن او الفنادق السياحية املشتملة على صالت القمار او حا�ت 

  اخلمر وحنو ذالك مما حرم هللا تعاىل.

                                                           
  ٣۹\٢االختيار   ١
  ٢\٥بدائع الصنائع   ٢
  املفيت لوزارة األوقاف الفطرية  ٣



 ١٠٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

سادسا: اال يدخل مع تعامالت البنك شيئ من املعامالت احملرمة كالتأمني   

  احملرم.

وابط جاز اإلستثمار فيه قال فإن غلب على الظن توفر هذه الض وعليه  

  ).٢: وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان (املائدة: تعاىل

وجاز لك ايضا اإلنتفاع مبا نتج من ار�ح وان مل تتوفر هذه الضوابط حرم 

  ية الذي حرمه االسالم.التعامل مع البنك ويكون املال الناتج عنه من ر� اجلاهل

  )املسئلة الثامنة حكم اإليداع يف البنوك(

قال هللا تعايل: �ايها الذين امنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الر� ان كنتم   

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من هللا ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ال  ،مؤمنني 

  ).٢۷۸-٢۷۹تظلمون وال تظلمون (البقرة: 

األصل ىف حكم وضع املال ىف البنك مقابل فوائد هو ر� لكن إذا اضطّر   

للمسلم اىل وضع املال ىف البنك �نه مل جيد وسيلة حيفظ �ا ماله اال بوضعه ىف 

  البنك فال حرج يف ذالك إن شاء هللا بشرطني:

  االول ان ال �خذ مقابل ذالك فائدة.  

مائة �ملائة بل يكون له بعض  والثاين ان ال يكون تعامل البنك ربو�  

  االنشطة املباحة الىت يستثمر فيها االموال.

وقال بعض اهل العلم �ن فوائد البنوك ليست ر� بل رحبا فيجوز أخذها    

كما ذهب اليه الشيخ شوقي ابراهيم مفيت دار اإلفتاء املصرية حيث قال: والذي 

د التمويل املستحدثة ال استقرت عليه الفتوي اإليداع ىف البنوك من �ب عقو 

  من فتاوي دار اإلفتاء املصرية.  � انتهىالقروض الىت جتر النفع احملرم وال عالقة هلا �لر 

  

  

  



 ١٠٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )املسئلة التاسعة يف الر�(

الر� من كبائر الذنوب وهو حمرم ىف مجيع االد�ن السماوية ملا فيه من عظيم   

  ). ٢۷٥هللا البيع وحرم الر� (البقرة: : واحل رار وكثري االخطار قال هللا تعاىلاألض

وقال تعايل : �ايها الذين امنوا ال�كلوا الر� أضعافا مضاعفة واتقوا هللا لعلكم 

  ).١٣۰تفلحون (ال عمران: 

املوبقات قالوا:  قال: اجتنبوا السبع ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ايب هريرة � عن النيب   

والسحر وقتل النفس الىت حرم هللا تعاىل اال  � رسول هللا وما هن؟ قال: الشرك ��

�حلق وأكل الر� وأكل مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات املؤمنات 

  الغافالت متفق عليه.

آكل الر� وموكله وكاتبه  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن جابر � قال: لعن رسول هللا   

  وشاهديه وقال: هم سواء رواه مسلم.

عداوة بني الناس وينزع فضيلة التعاون والتناصر بينهم ويؤدي الر� يسبب ال  

اىل تضخم اموال األغنياء على حساب سلب مال الفقري وفيه ظلم للمحتاج 

واستغالل حلاجته وتسلط الغين على الفقري واغالق �ب الصدقة واالحسان بني 

يل للمكاسب الناس والر� أكل ألموال الناس �لباطل واحتيال على اخللق وفيه تعط

والتجارة والصناعة وما حيتاجه الناس فاملرايب يزيد ماله بدون تعب فيرتك التجارة 

  واملصاحل الىت ينتفع �ا الناس فتفسد احلياة ويضطرب االمن وترتفع األسعار.

وقال ىف اعانة الطالبني: آكل الر� حمجوب عن ربه بنفسه وعن رزقه بتعيينه   

ق سبحانه وتعاىل اىل نفسه وعقله واخرجه من حفظه ال توكل له اصال فوكله احل

فاحتطفته اجلن وخبلته فيقوم يوم القيامة كاملصروع الذي مسه الشيطان فتخطفه 

  .١الز�نية وتلقيه يف النريان

                                                           
  ٢۰\٣اعانة الطالبني   ١



 ١١٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قسم املالكية واحلنفية واحلنابلة الر� اىل نوعني: ر� الفضل ور� نساء وذهب   

  .١ر� فضل ور� القرض ور� يد ور� نساءالشافعية اىل ان الر� اربعة انواع 

فاما ر� الفضل: هو ز�دة عني مال شرطت ىف عقد بيع على معيار الشرع   

وهو الوزن او الكيل عند احتاد اجلنس ودليل حترميه ما روي عن ايب سعيد اخلدري 

شعري : الذهب �لذهب والفضة �لفضة والرب �لرب والملسو هيلع هللا ىلص� قال: قال رسول هللا 

�لشعري والتمر �لتمر وامللح �مللح مثال مبثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أرىب 

  األخذ واملعطي فيه سواء رواه مسلم.

هذه االعيان املنصوص عليها ثبت الر� فيها �لنص واإلمجاع فمن �ع   

جراما من ذهب او فضة جبرامني منه فقد وقع ىف الر� ومن �ع صاعا من بر أو 

  شعري او متر او ملح بصاعني منه فقد وقع ىف الر� لعدم التماثل.

ومن �ع جراما من ذهب صباحا جبرام منه مساء فقد وقع ىف الر� لعدم   

  التقابض واحللول اي يدا بيد.

ومن �ع صاعا من ارز ىف السوق بصاع منه ىف البيت فقد وقع ىف الر�    

  كذالك.

فعند عدمه جيوز بيع جرام من ذهب  هذا احلكم كله عند احتاد اجلنس  

: فإذا اختلفت هذه ملسو هيلع هللا ىلصخبمسة جرام من فضة بشرط التقابض واحللول لقوله 

  األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.

  فيجوز بيع دوالر بروبيتني فأكثر يدا بيد وال جيوز بيع روبية بروبيتني.  

يعرف �لز�دة املشروطة �دة و واما ر� النسيئة: هو الذي كان مشهورا ىف الز   

 �خذها الدائن من املدين نظري التأجيل. وصورته ان يدفع احدهم لألخر ماال اليت

                                                           
  ٢۰\٣انتظر فتح املعني   ١



 ١١١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ملدة و�خذ كل شهر قدرا معينا فإذا حل موعد الدين ومل يستطع املدين ان يدفع 

   �خذها منه. ال اّجل له مدة اخرى �لفائدة اليترأس امل

لبيع احلال املنجز مع �خري القبض اي مع هو الناشئ عن افواما ر� اليد:   

�خري قبض البدلني او احدمها من غري ذكر األجل وحيصل ر� اليد عند خمتلفي 

  اجلنس كالقمح �الرز من غري تقابض ىف جملس العقد.

هو ان يقرضه شيئا ويشرتط عليه ان يرد افضل منه او فواما ر� القرض:   

من اراد ان يتجر بشرط ان يشرتي  شرط عليه نفعا ما مثل ان يقرض شخص

  رواه ابن ايب شيبة. ١نفعا فهو ر� : كل قرض جرملسو هيلع هللا ىلصالعروض منه قال رسول هللا 

دكم قرضا فأهدى اليه او محله على دابة فال وقال ايضا: إذا اقرض اح

  يركبها وال يقبلها اال ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذالك رواه ابن ماجه.

  )املسابقةفصل ىف مسائل القمار و (

  )املسئلة االوىل ىف حترمي القمار(

: �ايها الذين امنوا امنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم قال هللا تعاىل

  ). ٩٠رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ( املائدة:

اخلمر هو كل ما يسكر من شراب وحشيش وكوكائني وهروين ودواء يقصد 

  به االسكار.

  االصنام الىت يعبدها الكفار. واالنصاب هي

واألزالم هي سهام كان اهل اجلاهلية يقرتعون �ا حلاجا�م وهي ثالثة: 

يكتب ىف االوىل افعل وىف الثانية ال تفعل وىف الثالثة اغفل. فان خرج افعل فعلوا وان 

  خرج ال تفعل ال يفعلوا وان خرج اغفل اعادوا القرعة.

  وامليسر هو القمار.

                                                           
١    



 ١١٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: من لعب �لنردشري فكأمنا صبع يده ىف حلم خنزير ملسو هيلع هللا ىلصهللا وقال رسول   

  ودمه رواه مسلم صبع اي ادخل.

القمار او امليسر هو كل لعب بني متنافسني على مال جيمع منهم ويوزع   

  على الفائز منهم وحيرم اخلاسر.

ل ما ال خيلو الالعب فيه من لشيخ يوسف القرضاوي: القمار هو كقال ا  

  ربح او خسارة.

  )ملسئلة الثانية يف حكم الشطرنجا(

  ذهب املالكية واحلنابلة واحلنفية إىل ان لعب الشطرنج حرام.  

  قال مالك هو شر من النرد وأهلى عن اخلري. 

بلعب  ملسو هيلع هللا ىلصوالنرد هو لعبة معروفة عند العرب وقد ورد �ي عن رسول هللا 

يده ىف حلم : من لعب النردشري فكأمنا صبع ملسو هيلع هللا ىلصالنرد ولو بال عوض قال رسول هللا 

  خنزير ودمه رواه مسلم.

  والشافعية يقولون �ن الشطرنج مكروه.  

قال االمام النووي رمحه هللا: واما الشطرنج فمذهبنا انه مكروه وليس حبرام 

  .١وهو مروي عن مجاعة من التابعني

فاملستحب للعاقل ان جيتنب عن الشطرنج الذي يصده عن ذكر هللا ولقول   

وهذ احلكم كله عند عدم العوض فعند وجوده فهو قمار حمرم اجلمهور ىف حترميه 

  متفق عليه.

  )املسئلة الثالثة حكم لعب كرة القدم(

  االلعاب قسمان:   

                                                           
  ١٥\١٦ شرح صحيح مسلم  ١



 ١١٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

القسم االول العاب معينة على اجلهاد ىف سبيل هللا مثل السباحة والرمي   

  وركوب اخليل فهذه االلعاب مستحبة.

  د فهي نوعان:والقسم الثاين العاب ال تعني على اجلها  

  النوع االول العاب ورد النص �لنهي عنها كلعبة النردشري. 

  والنوع الثاين العاب مل يرد النص فيها �مر وال �ي فهذه ضر�ن:  

الضرب االول العاب مشتملة على حمرم كااللعاب املشتملة على متاثيل او   

  صور لذوات االرواح او كشف العورة فهذه حمرمة.

ين العاب غري مشتملة على حمرم مثل كرة القدم الىت ختلو من والضرب الثا  

القمار وكشف العورة وال تصد عن ذكر هللا والصالة فهذه حكمها حكم الشطرنج 

  وهو مكروه.

  )املسئلة الرابعة حكم املسابقة بدفع املال(

املسابقات الىت يقوم فيها املشرتكون بدفع شيئ يتنافسون عليه حبيث يكون    

  اما غارما واما غامنا هي نوع من امليسر. كل مشرتك

  وهذه صور جتوز فيها املسابقة ببذل املال:   

االوىل: جيوز اخذ املال ىف املسابقة إذا كان من احلاكم او من غريه كأن   

  يقول للمتسابقني من سبق منكم فله كنز.

 والثانية: ان خيرج احد املتسابقني ماال فيقول لصاحبه ان سبقتين فهو لك  

  وان سبقتك فال شيئ لك علي وال شيئ ىل عليك. 

والثالثة: ان كان املال من متسابقني او من مجاعة متسابقني ومعهم اخر   

  �خذ هذا املال ان سبق وال يغرم ان سبق عليه.



 ١١٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وصرح ابن قدامة: ويشرتط ىف هذا احمللل ان يكافئ فرسه فرسيهما او بعريه   

  .١بعرييهما او رميه رمييهما

: من ادخل ملسو هيلع هللا ىلصأمن املتسابقون ان احمللل سيسبق عليه فهو قمار لقوله  فإذا  

فرسا بني فرسني وهو ال يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بني فرسني 

وقد أمن ان يسبق فهو قمار رواه ابو داود وابن ماجه وامحد عن حديث ايب هريرة 

.�  

  

  

  

  

  )القفص املسئلة اخلامسة يف حبس الطري يف(

  اختلف اهل العلم يف حكمه فمنهم من منعه ويعده من السفه والبطر.  

تفت نياحة على الطريان وقال ابن عقيل: إن اهلواتف من احلمام رمبا ه

ها أفيحسن بعاقل ان يعذب حيا ليرتمن فيلتذ بنياحته وقد منع من هذا وذكر افراخ

  .٢بعض اصحابنا ومسوه سفها

جلليل من جييزه وعد حبس الطري ىف القفص من ورّد احلطاب ىف مواهب ا  

التعذيب. واملشهور من املذهب املالكي املنع وهو اختيار الزرقاين ىف شرحه خمتصر 

  . ٣خليل

وابن عابدين ىف حاشيته يقول: �ن حكم حبس الطري ىف القفص مكروه 

  .١وعلل ىف ذالك �نه سجن وتعذيب

                                                           
  ١۸٦\١٣املغين   ١
  ٦٥٥\٣بدائع القوائد   ٢
  ٤۰\١نيل االبتهاج   ٣



 ١١٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يف القفص منهم القفال كما بعضهم من جوز حبس الطري فواما الشافعية   

  . ٢ذكر الشربيين ىف اإلقناع بشرط تعهد ما حيتاج الطري اليه

قال  ملسو هيلع هللا ىلصواستدل ا�يزون حبديث رواه البخاري ومسلم عن أنس ان النيب 

ألخي أنس وكان له نغري يلعب به: � ا� عمري ما فعل النغري متفق عليه والنغري هو 

  )فصل يف مسائل الوقف(          الطري.

  )املسئلة االوىل ىف حكم الرجوع  يف الوقف(

ذهب مجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة اىل انه ال جيوز الرجوع   

  ىف الوقف ألنه قد مت خروجه من ملك صاحبه اىل ملك هللا. 

قال الشيخ زكر� االنصاري ىف شرح البهجة:  والوقف عقد الزم فال يصح   

  . ٣ف على حكم حاكم وال على تسليمه اىل املوقوف عليهالرجوع عنه وال يتوق

  )املسئلة الثانية ىف حكم استبدال املوقوف(

عدم جواز استبدال االعيان الوقفية من غري سبب  اتفق العلماء على  

  واختلفوا ىف استبدال الوقف ىف العقار على قولني:

ىف العقار وان فاملعتمد عند الشافعية واملالكية عدم جواز استبدال الوقف   

 ٤تعطلت منافعها وصارت خربة كما ذكره الشيخ دمحم نووي البنتين ىف �اية الزين

  .٦واالمام النووى ىف ا�موع ٥وابن حجر ىف التحفة

واستدلوا  حبديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أصاب عمر أرضا خبيرب   

 مل أصب ماال قط هو فيها فقال: � رسول هللا اىن أصبت أرضا خبيرب ملسو هيلع هللا ىلصفأتى النيب 

                                                                                                                                      
  ٤۰\٦حاشية ابن عابدين   ١
  ٥٤۷\٢اإلقناع   ٢
  ٣۸٢\٣شرح البهجة   ٣
٢  ٤۷٢  
٢\٦  ٥۸٢  
٦  ۹\٢٤٥  



 ١١٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

أنفس عندى منه قال: ان شئت حبست أصلها وتصدقت  �ا قال فتصدق �ا 

  عمر غري انه ال يباع اصلها  وال يورث وال يوهب احلديث متفق عليه.

ن العني املوقوفة ال يباع أصلها وال يوهب ووجه الداللة من هذا احلديث ا  

  وال يورث وهي من التصرفات اليت تقع عليه.

االستبدال من مجلة هذه التصرفات بل هو نوع من البيع فدل ذالك على و 

  منع استبدال العني املوقوفة من العقار.

وصاحب ايب حنيفة ابو يوسف ودمحم قاال: جيوز استبدال العني الوقفية اذا   

  قل الناتج او من اجل املنفعة العائدة على الوقف او من اجل املصلحة. 

احلنفية وهو قول لالمام مالك واملشهور عند احلنابلة وعلى هذا القول اكثر 

  .١ذكر ذالك ابن عابدين ىف رد احملتار

  واملراد �الستبدال هو كاستبدال مسجد مبسجد وأرض �رض.  

  )املسئلة الثالثة يف بيع حصر املسجد اذا بليت(

ابه إذا خنرت ملسجد اذا بليت وحناتة اخشقال النووي ىف الروضة: حصر ا  

  كعبة إذا مل يبق فيها منفعة وال مجال ىف جواز بيعها وجهان:لا رواستا

أصحهما تباع لئال تضيع وتضيق املكان بال فائدة ويصرف مثنها ىف مصاحل 

  .٢املسجد والقياس ان يشرتى بثمن احلصري حصري

ما اشرتاه الناظر  هذا احلكم فيما إذا كانت موقوفة على املسجد اما  

  وقبله الناظر فيجوز بيعه عند احلاجة بال خالف. للمسجد او وهبه له واهب

  )املسئلة الرابعة حكم إجارة الوقف(

                                                           
  ٣۸٦\٤ رد احملتار ١
  ٢۸٥\٣الروضة   ٢



 ١١٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وذهب مجهور الفقهاء اىل جواز إجارة الوقف ويتوالها الواقف او �ظر   

 الوقف

  .  ١قال النووي يف الروضة: للواقف وملن واله الواقف اجارة الوقف  

تكون إجارة الوقف مطلقة واتفقوا على وجوب تعيني مدة اإلجيار وان ال   

ألن إطالق  اإلجارة يتسبب ىف اضرار املستحقني وضياع عني الوقف وكذا طمع 

  املستأجرين.

قال ابن حجر اهليتمي: واصطالح احلكام على أنه ال يؤجر اكثر من ثالث   

  .٢سنني

  )املسئلة اخلامسة ا�دام املسجد وتعطله(

  عود حكمه ملكا للواقف.إذا ا�دم املسجد وتعطل من املصلني فال ي  

قال النووي ىف الروضة: لو ا�دم املسجد او ُخرّبت احمللة وتفرق الناس عنها   

فتعطل املسجد مل يعد ملكا حبال وال جيوز بيعه إلمكان عوده كما كان وألنه ىف 

  .٣احلال ميكن الصالة فيه

  )زكاة املال املوقوف سادسةلة الئ(املس

كالفقراء واملساكني واأليتام الزكاة فيه ألن جهة عامة   ىاملال املوقوف عل

  .شرط وجوب الزكاة ان يكون املالك معينا

زكاة فيما يستغل  ال :املطالب أسىن قال شيخ االسالم زكر� األنصاري ىف

اجلهة العامة كالفقراء واملساكني اذ  ىعليها وحنوها وعل ىجد اامن الوقف للمس

  .٤ليس هلما مالك معني اهـــ

                                                           
  ٣٥١\٥الروضة   ١
  ٢٥۸\٢حتفة احملتاج   ٢
  ٢٦٥\٣الروضة   ٣
  ٣٦۹\١طالب اسين امل    ٤



 ١١٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وشرط وجو�ا ان يكون املالك معينا فال زكاة  :مام الشهاب الرمليوقال اال

  .١املوقوف على معني يف املوقوف على جهة عامة وجتب ىف

  )فصل ىف مسائل النكاح(

  )ملسو هيلع هللا ىلصاملسئلة االوىل ىف بعض خصائص النيب (

أنه جيب عليه صالة الضحى واألضحية والوتر  ملسو هيلع هللا ىلصمن خصائص النيب   

  على الصحيح ىف اخلمسة.والتهجد والسواك واملشاورة 

أنه جيب عليه إذا رأى شيئا يعجبه ان يقول: لبيك إن  ملسو هيلع هللا ىلصومن خصائصه   

  العيش  عيش األخرة.

  أكل الزكاة وكذا الصدقة على األظهر.  ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه حيرم عليه   

  اخلط والشعر. ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه حيرم عليه   

ىت يلقى راعه ان ينزعها حإذا لبس المته اي د ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه حيرم عليه   

  العدو ويقاتل.

  نكاح الكتابيات على األصح. ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه حيرم عليه   

ظامل وجب على من حضره ان يبذل نفسه دونه  ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه ان قصده   

  .ملسو هيلع هللا ىلص

الز�دة على اربع نسوة وان زوجاته الىت تويف عنهن  ملسو هيلع هللا ىلصومنها أنه جيوز له   

  حمرمات على غريه أبدا وكذا من فارقها ىف احلياة.  ملسو هيلع هللا ىلص

ومن مات عنها  ملسو هيلع هللا ىلصنها ان أزواجه امهات املؤمنني سواء من ماتت حتته وم  

  وهي حتته. 

وذالك ىف حترمي نكاحهن ووجوب احرتامهن وطاعتهن وتفضيلهن على 

  سائر النساء وال حيل ان يسأهلن احد شيئا اال من وراء حجاب.

                                                           
  ١٢۷\�٣اية احملتاج    ١



 ١١٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

خدجية الكربى مث عائشة الرضى رضي هللا عنهما  ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل زوجاته 

   عنا احسن اجلزاء.وجزامها هللا

  شفاعات مخسة: ملسو هيلع هللا ىلصومنها ان لرسول هللا   

اوالهن الشفاعة العظمى ىف الفصل بني اهل املوقف حني يفزعون اليه بعد 

  االنبياء.

  والثانية ىف مجاعة فيدخلون اجلنة بغري حساب.

  والثالثة ىف �س استحقوا دخول النار فال يدخلو�ا. 

  رجون.والرابعة ىف �س دخلوا النار فيخ

  ناس ىف اجلنة.الواخلامسة ىف رفع درجات 

  .١هذا كله من الروضة بتصرف واختصار  

  )املسئلة الثانية عقد النكاح �هلاتف(

اختلف العلماء املعاصرون ىف حكم عقد النكاح �لوسائل احلديثة كاهلاتف   

  واالنرتنت،

على  فمنهم من منع ذالك لعدم وجود الشهادة مع التسليم �ن وجود شخصني

  اهلاتف ىف نفس الوقت له حكم ا�لس الواحد. 

ومنهم من منع ذالك احتياطا للنكاح ألنه ميكن ان يقلد الصوت وحيصل 

  اخلداع.

  ومنهم من جوز ذالك إذا امن التالعب.  

والشهادة على هذا العقد ممكنة بسماع صوت  املتكلم عرب اهلاتف او 

  االنرتنت. 

                                                           
  ١۰\٤روضة الطالبني   ١



 ١٢٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

انه جيوز عقد النكاح عن طريق اهلاتف  فالقول الظاهر ىف هذه املسألة

واالنرتنت اذا امن التالعب وحتقق من شخص الزوج والويل ومسع الشاهدان االجياب 

  والقبول.

اهلاتف الشيخ مصطفي الزرقاء  وقد ذهب اىل جواز عقد النكاح عرب

  والشيخ وهبة الزحيلي.

البيع بني  وأقرب مثال هلذه املسئلة ما ذكره النووي ىف ا�موع من عقد  

اهده او مل متناديني �ن يكون العاقدان ىف مكانني يسمع كل منهما نداء االخر ش

  يشاهده،

  .١ما نصه لو تناد� ومها متباعدان وتبايعا صح البيع بال خالف

واألحوط عندي حيث جوز� عقد النكاح �هلاتف ان يكون كل الطرفني   

  حبضرة شاهدي عدل.

  )احلامل من الز�املسئلة الثالثة ىف نكاح (

ذهب املالكية واحلنابلة اىل عدم جواز نكاح احلامل من الز� قبل وضع   

: ال توطأ حامل حىت تضع رواه ملسو هيلع هللا ىلصاحلمل سواء من الزاين نفسه او من غريه لقوله 

  ابو داود واحلاكم وصححه.

وملا روي عن سعيد بن املسيب ان رجال تزوج امرأة فلما اصا�ا وجدها 

  ك اىل النيب ففرق بينهما.حبلى فرفع ذال

وذهب الشافعية واحلنفية اىل انه جيوز نكاح احلامل من الز� ألنه ال حرمة   

: الولد للفراش وللعاهر احلجر ملسو هيلع هللا ىلصملاء السفاح بدليل انه ال يثبت به النسب لقوله 

  رواه البخاري ومسلم العاهر الزاىن.

                                                           
  ١۸١\۹ا�موع   ١



 ١٢١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ة فيحل له ان يتزوجها قال االمام املاوردي رمحه هللا: الرجل إذا زىن �مرأ  

  .١وهو قول مجهور الصحابة والفقهاء

وابنته املخلوقة من ماء الز� حيل له ان ينكحها واما املرأة فال حيل هلا ولدها   

  من الز�.

: اما املخلوقة من ماء ز� شخص ال الشيخ نووي البنتين يف التوشيحق  

اهة بل يكره نكاح بنت فتحل له على األصح إذ ال حرمة ملاء الز� لكن مع الكر 

الز� لكل شخص وامنا يكره النكاح لصاحب املاء خروجا من خالف من حرمها 

  .٢وهو ابو حنيفة

وحيث جوز� نكاح الرجل �بنته املخلوقة من ماء ز�ه فال يثبت اليه   

  النسب والوالية هلا. 

 ومن قال بثبوت نسبها اليه إن ولد�ا االم بعد ستة اشهر من النكاح فقد

  اخطأ الفهم من قول الز�دي.

فالز�دي ال يقول �ثبات نسب الولد املخلوق من ز� شخص اليه بل يقول 

  فيمن نكح امرأة زانية وهي حامل حال كونه غري الفاعل.

وهذا نص الز�دي: (مسئلة) نكح حامال من الز� فأتت بولد لزمن إمكانه   

ن وطئه حلقه وكذا إن جهلت منه �ن ولدت لستة اشهر وحلظتني من عقده وإمكا

  . ٣املدة ومل يدر هل ولدته ملدة اإلمكان او لدو�ا على الراجح

  )املسئلة الرابعة والية االبن يف النكاح(

اختلف العلماء ىف والية االبن ىف نكاح امه ذهب اجلمهور من احلنفية   

  واملالكية واحلنابلة اىل ان لالبن والية ىف نكاح امه.

                                                           
  ١۸۹\۹احلاوي الكبري   ١
  ٢۰١التوشيح :   ٢
  ٢٤٢فتاوي الز�دي �امش البنعية :   ٣



 ١٢٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  هو اوىل الناس �لتقدمي. بل عند األحناف

  وذهب الشافعية اىل انه ليس لالبن والية التزويج مطلقا.  

قال ابن القاسم يف فتح القريب: احق االولياء �لتزويج االب مث اجلد ابو 

االب مث االخ لالب واالم مث االخ لالب مث ابن االخ لالب واالم مث ابن االخ لالب 

  .١مث العم مث ابنه

  )مسة يستحب إستئذان الويل للبكراملسئلة اخلا(

قال: األمي احق بنفسها من وليها والبكر  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عباس ان النيب   

  تستأذن يف نفسها وإذ�ا سكو�ا رواه مسلم.

قال النووي: واعلم ان الشافعي واصحابه قالوا: يستحب ان ال يزوج االب   

  .٢واجلد البكر حىت تبلغ ويستأذ�ا

القرى ىف بننت من استئذان املرأة وليها ىف النكاح ىف  فالذي جيري ىف بعض  

  حمل العقد عند رؤوس األشهاد معكوس غري صحيح.

  )املسئلة السادسة يف تعليق الطالق يف جملس العقد(

  تعليق الطالق بعد النكاح جائز واقع.  

واما قبل النكاح ففيه خالف: ذهب مالك وابو حنيفة اىل وقوع الطالق 

  لعقد.�لتعليق قبل ا

فإن قال ان تزوجت فالنة فبعد شهر هي طالق فتزوجها فوقع الطالق بعد 

  شهر. 

وذهب الشافعي وامحد وداود اىل ان الطالق ال يتعلق قبل النكاح كما ذكر   

  .٣ابن رشد ىف البداية

                                                           
  ١۹۹فتح القريب �امش التوشيح :   ١
  ٢۰٦\۹شرح مسلم   ٢
  ٣۸٦\٤بداية ا�تهد   ٣



 ١٢٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال: ال طالق قبل  ملسو هيلع هللا ىلصملا روي عن امليسور بن خمرمة � ان رسول هللا   

  ل ملك رواه ابو داود.النكاح وال عتق قب

واما ما جرى ىف بلدتنا من تعليق الطالق بعد النكاح ىف جملس العقد فهو   

  مستحسن سدا للذريعة ورعاية حلقوق النساء. 

هي: ان تركت زوجيت فىف بلدتنا  هواما صيغة تعليق الطالق الذي ذكرت  

ر مث رفعت اىل سنتني او مل انفق هلا ثالثة اشهر او ضربتها او مل أ�هلا ستة اشه

  عشرة االف روبيات فهي طالق. له احلاكم ودفعت

وإذا كان الزوج من قرية بعيدة عن قرية الزوجة او جهل حاله فهو من �ب   

أوىل، ألنه إذا غاب الزوج مدة طويلة بال خرب فليس للزوجة طلب التفريق عند 

  . ١احلنفية والشافعية لعدم وجود ما يصلح سببا للتفريق

  الطالق كما مر وجد السبب وزال الضرر على الزوجة. وحيث علق

وذهب املالكية واحلنابلة اىل جواز التفريق �لغيبة إذا طالت ولكنهم اختلفوا   

  ىف حد الغيبة الطويلة.

احلنابلة ستة اشهر واملالكية سنة او وجه من فحدد االمام امحد اربع سنني و 

  ثالث سنني او أربع سنني على اإلختالف بينهم.

فإذا غاب الرجل عن امرأته فعمي خربه وانقطع اثره وال يعلم اين موضعه   

ة حينئذ بني بقائها على حاهلا وبني ان ختتار تعرف حياته من موته فامرأته خمري وال 

  فراقه.

فان اختارت فراقه فعليها الذهاب اىل احلاكم فتخربه عن حاهلا وعليه النظر 

خبار زوجها ىف املواضع الىت يظن وجوده ىف حاهلا وعليه كذالك ان يسأل عن أ

  فيها.

                                                           
  ٣٦٥احلاوي  الكبري بتصرف   ١



 ١٢٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فان مل يكن خرب فيضرب هلا اجال مدته اربع سنني من حني الرفع وان 

  مضت املدة فتعتد عدة الوفاة وان انقطعت العدة فلها ان تتزوج.

  وهذا احلكم كله إذا مل يعلق الطالق بعد النكاح.  

وجة اىل احلاكم وحيث علق كما ذكر فبعد سنتني من غيابه رفعت الز 

عشرة االف روبيات فوقع الطالق واحدة مث اعتّدت ثالثة قروء مث هلا ان  له توبذل

  تتزوج زوجا أخر.

وعلى عامل الوزارة جيب عليه ان يفسر ما يرتتب عليه احلكم من قرائة   

صيغة تعليق الطالق وال يكفي تسجيل الزوج على ورقة فيها الصيغة ألن الكتابة  

  كناية.

كثرة الطالق من اجل املرأة برفعها اىل احلاكم بغري سبب فعلى   وختاف  

  احلاكم ان ينظر بدقة نظر حىت ال يتأتى يف ايقاع الطالق. 

  )ة ىف حكم نكاح اجلنعباملسئلة السا(

  اختلف العلماء ىف حكم التزاوج بني اجلن واالنس اىل ثالثة اقوال:  

  االول التحرمي وهو قول االمام امحد. 

الكراهة وهو قول االمام مالك واحلكم بن عتيبة وقتادة واحلسن والثاين 

  وعقبة األصم واحلجاج بن أرطة واسحاق بن راهويه.

  افعية.والثالث اال�حة وهو قول لبعض الش

امكان مجاع اجلين االنسي  ىوورود هذه االحكام من العلماء يدل عل

  وعكسه. 

ه تعاىل: مل يطمسهن الطربي عن ابن عباس رضي هللا عنهما ىف قول روى

يقول: مل يُْدِمُهنَّ انس وال جان وذكر حنو هذا ) ٥٦انس قبلهم وال جاّن (الرمحن: 

وذكر رواية عن عاصم عن ايب العالية تدل ن علي بن ايب طالب وعكرمة وجماهد، ع

على إمكان وقوع النكاح بني اجلن واالنس وفيها فان قال قائل: وهل جيامع النساء 



 ١٢٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

) قوله مل يدمهن اي مل جيامعهن ١(مل يطمسهن انس قبلهم وال جاناجلن؟ فيقال 

  �لتدمية. 

وقال االلوسي ىف روح املعاين قال جماهد واحلسن: قد جيامع اجلن نساء 

  .٢البشر مع أزواجهن إذا مل يذكر الزوج اسم هللا تعاىل

سا وقد سئل انس بن مالك � عن مناكحة اجلن فقال: ما أرى بذالك �

ىف الدين ولكن اكره إذا وجدت امرأة حامل قيل هلا من زوجك قالت: من اجلن 

  .٣فيكثر الفساد ىف االسالم

  اي ختاف كثرة االدعاء من الزانيات احلامالت �ن محلهن من اجلن.

قال اخلطيب الشربيين ىف مغين احملتاج: ال جيوز لالدمي نكاح جنية كما قاله 

  .٤ن عبد السالم خالفا للقمويلالعماد بن يونس وافىت به اب

  )ة الطالق الثالث بلفظ واحدنماثاملسئلة ال(

: �ايها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد�ن (الطالق: قال هللا تعاىل

١.(  

اتفقت املذاهب االربعة ومجاهري الصحابة والتابعني ان طالق الثالث يقع 

جها الذي طلقها هذا الطالق حىت تنكح ثال� وتبني به املرأة بينونة كربى ال حتل لزو 

  ٥زوجا غريه

                                                           
  ۸۸\٢۷جامع البيان   ١
  ١١۹\٢۷روح املعاين   ٢
  ۸٦غرائب وعجائب اجلن :   ٣
  ١٦۰\٥مغين احملتاج   ٤
  ١۷\۷نيل االو�ر  ٥١٥\۷ابن قدامة  ٢۸۰\٣الشربيين مغين  ۹٤\٣الكسائي   ٥



 ١٢٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واستدلوا مبا روي عن عائشة � ان رجال طلق امراته ثال� فتزوجت فطلق 

فسئل النيب صلي عليه وسلم احتل لالول قال: ال حىت يذوق عسيلتها كما ذاق 

  والرتمذي. ١االول راوه البخاري

ث تطليقات عند رسول هللا صلي وروي عن عومير العجالين انه طلق ثال

  رواه البخاري ومسلم.  ٢هللا عليه وسلم فأنفذه رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

وروي ان رجال جاء اىل ابن عباس رضي هللا عنهما فقال: انه طلق امراته 

ثال� فسكت حىت ظننت انه رادُّها اليه مث قال ينطلق احدكم فريكب احلموقة. مث 

) وإنك مل ٢وان هللا قال: ومن يتق هللا جيعل له خمرجا (الطالق:  يقول �ابن عباس

تتق هللا فلم اجد لك خمرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك وان هللا تعاىل قال: 

  رواه ابو داود. ٣) ىف قبل عد�ن�١ايها النيب إذا طلقتم النساء فطلقوهن (الطالق: 

وابن القيم يقوالن �ن  وكان االمر على ذالك احلكم حىت جاء ابن تيمية

  الق الثالث يقع طلقة واحدة رجعية،الط

  واستدال بقوله تعاىل:

  ).٢٢۹الطالق مر�ن فإمساك مبعروف او تسريح �حسان (البقرة: 

فعندمها تشري االية الكرمية اىل الطالق املشروع فقد شرع هللا سبحانه 

فإذا فعله الزوج ثال� ال يقع الطالق تطليقة بعد تطليقة ومل يشرعه ثال� دفعة واحدة 

  .٤اال واحدة

واستدال ايضا مبا روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: كان الطالق 

وايب بكر وسنتني من خالفة عمر طالق الثالث واحدة  ملسو هيلع هللا ىلصعند عهد رسول هللا 

                                                           
  ٤٢\٥الرتمذي ابن العرايب  ۷٦\۷البخاري   ١
  ۷٦\۷البخاري   ٢
٣    
  ١۷٥\٤ البحر الزخار امحد بن حيىي املهدي:  ٤



 ١٢٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فقال عمر بن اخلطاب �: إن الناس قد استعجلوا ىف امر قد كانت هلم فيه أ�ة 

  .١و امضيناه عليهم فأمضاه عليهمفل

ومما روي عنه ايضا قال: طلق ركانة زوجه ثال� ىف جملس واحد فحزن عليها 

كيف طلقتها قال: طلقتها ثال� ىف جملس واحد   ملسو هيلع هللا ىلصحز� شديدا فسأله رسول هللا 

  رواه ابو داود. ٢قال: امنا تلك طلقة واحدة فارجتعها

جد ىف االية الىت استدال �ا ما يدل هذا القول خيالف مجهور العلماء وال يو 

على ان الطالق الثالث يقع طلقة واحدة فيؤخذ احلكم من السنة وقد وردت 

االحاديث الىت تدل على ان الطالق الثالث يقع ثال� ومن ذالك حديث عومير 

  السابق.

يتطرق اليه  ملسو هيلع هللا ىلصوحديث ابن عباس كان الطالق على عهد رسول هللا 

قط به االستدالل ىف حمل النزاع ومن ذالك ان الطالق االحتمال والتأويل فيس

املذكور ىف احلديث هو الطالق املكرر انت طالق انت طالق انت طالق وهذا الذي  

  كان يقع واحدة أل�م كانوا يقصدون به التأكيد.

  )ة حكم الطالق �هلاتفاملسئلة التاسع(

او على ورقة  إذا كتب الزوج رسالة لزوجته انت طالق سواء كانت �هلاتف

  فهذا يرجع فيه اىل نيته وقت الكتابة فإن كان عازما على الطالق وقع واال فال.

قال الشيخ زين الدين املليباري ىف فتح املعني: لو كتب صريح طالق او  

كناية ومل ينو ايقاع الطالق فلغو ما مل يتلفظ حال الكتابة او بعدها بصريح ما كتبه 

  .٣املكتوب ال الطالق الحتمالهنعم يقبل قوله اردت قراءة 

  )ة حكم النقابشر اعاملسئلة ال(

                                                           
  ۷۰\١۰النووي شرح مسلم   ١
٣٤٣\١  ٢  
  ١۷\٤اعانة الطالبني   ٣



 ١٢٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

َوُقْل لِْلُمْؤِمناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال قال هللا تعايل:   

يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ  يـُْبِديَن زِينَـتَـُهنَّ ِإالَّ ما َظَهَر ِمْنها َوْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعلى ُجُيوِ�ِنَّ َوال

أَْو َبِين  لِبـُُعولَِتِهنَّ أَْو آ�ئِِهنَّ َأْو آ�ِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو أَبْنائِِهنَّ أَْو أَبْناِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو ِإْخواِ�ِنَّ 

ْربَِة ِإْخواِ�ِنَّ َأْو َبِين َأَخواِ�ِنَّ أَْو ِنسائِِهنَّ أَْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهنَّ أَ  ِو التَّابِِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ

ِمَن الّرِجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعلى َعْوراِت النِّساِء َوال َيْضرِْبَن ِ�َْرُجِلِهنَّ لِيُـْعَلَم 

يًعا أَيـَُّها اْلُمْؤِمُنوَن لَ  : النور(َعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوتُوبُوا ِإَىل ا�َِّ مجَِ

٣١.(  

  النقاب بكسر النون ما تنتقب به املرأة لوجهها.  

  واحلجاب هو ما يسرت مجيع جسم املرأة.  

  واخلمار هو ما يسرت رأسها.  

  فالشافعية يقولون �نه جيب على املرأة ان تسرت وجهها من األجانب.

 ملسو هيلع هللا ىلصميرون بنا وحنن مع رسول هللا روي عن عائشة � قالت: كان الركبان   

حمرمات فإذا حاذوا بنا اسدلت احدا� جلبا�ا من رأسها على وجهها فإذا جاوزو� 

  كشفناه رواه امحد وابو داود وابن ماجه.

قال النووي ىف الروضة: نظر الرجل اىل املرأة فيحرم نظره اىل عور�ا مطلقا   

  ف فوجهان:واىل وجهها وكفيها ان خاف الفتنة وان مل خي

 ال حيرم لقول هللا تعاىل: (ال يبدين  سيما املتقدمنيقال اكثر االصحاب ال  

الشيخ ابو  هزينتهن اال ما ظهر منها) وهو مفسر �لوجه والكفني لكن يكره قال

  حامد وغريه.

دمحم  والثاين حيرم قاله اإلصطخري وابو علي الطربي واختاره الشيخ ابو  

ب والرو�ين ووجهه االمام �تفاق املسلمني على منع هذواالمام وبه قطع صاحب امل

النساء من اخلروج سافرات و�ن النظر مظنة الفتنة وهو حمرك الشهوة فالالئق 

  مبحاسن الشرع سد الباب فيه واالعراض عن تفاصيل االحوال كاخللوة �الجنبية.



 ١٢٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

لسرت وقال اخلطيب الشربيين ىف مغين احملتاج: وظاهر كالم الشيخني ان ا  

  .١واجب لذاته

ان وجه املرأة وكفيها ليس بعورة لكن جيب سرته  وذهب احلنفية واملالكية اىل  

  خلوف الفتنة.

قال الشيخ دمحم عالء الدين ىف الدر املنتقى ىف شرح امللتقى من احلنفية: 

ومجيع بدن احلرة عورة اال وجهها وكفيها وقدميها ىف رواية وكذا صو�ا وليس بعورة 

  .٢شبه وامنا يؤدي اىل الفتنة ولذا متنع كشف وجهها بني الرجال للفتنةعلى األ

من املالكية ىف مواهب اجلليل: واعلم انه ان خشي من  وقال الشيخ احلطايب  

  .٣املرأة الفتنة جيب عليها سرت الوجه والكفني قاله القاضي عبد الوهاب

  واما احلنابلة فهم كالشافعية.  

الواجب من املرأة هو غطاء رأسها وجيبها وهو وذهب بعض أهل العلم �ن   

: وليضربن خبمرهن على جيو�ن القميص وحنوه مستدال بقوله تعاىل فتحة الصدر من

  ). ٣١(النور: 

  فأمر هللا تعاىل املرأة املسلمة ان تغطي خبمارها صدرها.

 ملسو هيلع هللا ىلصوحبديث عائشة �: ان أمساء بنت ايب بكر دخلت على رسول هللا 

وقال: � أمساء إن املرأة إذا بلغت  ملسو هيلع هللا ىلصيها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول هللا وعل

  احمليض مل يصلح ان يرى منها اال هذا وهذا واشار اىل وجهه وكفيه رواه ابو داود.

  وممن قال �ذا الرأي بعض علماء األزهر ىف مصر كالشيخ الطنطاوي.  

  )يف التعدد عشر ةديااملسئلة احل(

                                                           
  ١٢۹\٣مغين احملتاج   ١
  ۸١\١الدار املنتقي   ٢
  ٤۹۹\١مواهب اجلليل   ٣



 ١٣٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ت فضله عظيم للزوج والزوجات واجره كبري شرعه هللا إن تعدد الزوجا  

ملصاحل عظيمة وحكم جليلة لذا حث املسلمني عليه ورغبهم فيه. قال هللا تعاىل: 

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ور�ع فإن خفتم ان ال تعدلوا 

  ).٣فواحدة (النساء: 

هل تزوجت؟ قلت روي عن سعيد بن جبري انه قال: قال ىل ابن عباس:   

  ال: قال: فتزوج فإن خري هذه االمة اكثرها نساء رواه البخاري. 

ونقل ابن ايب حامت ما ورد عن ايب بكر الصديق: اطيعوا هللا فيما أمركم به   

من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغىن حيث قال: إن يكونوا فقراء يغنهم هللا 

  من فضله.

 ستة من سنن املرسلني: احللم واحلياء واحلجامة وروي عن ابن عباس �  

  والسواك والتعطر وكثرة األزواج. 

  )فضل الزوجة االويل(

: إن هللا تعاىل كتب الغرية على ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن مسعود � قال النيب   

النساء واجلهاد على الرجال فمن صرب منهن اميا� واحتسا� كان هلا مثل اجر الشهيد 

  الطرباين. رواه

إن صرب املرأة على طاعة زوجها سبب من أسباب دخول اجلنة قال رسول   

: إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

  قيل هلا ادخلي اجلنة من اي ابواب اجلنة شئت رواه ابن حبان.

  جوه: اجر خاص فوق هذا من و  اوصربها على زواج زوجها �مرأة اخرى هل  

االول: ان زواج زوجها عليها يعد ابتالء وامتحا� هلا فإن صربت على 

ذالك كان هلا اجر الصرب على البالء كما قال هللا تعاىل: امنا يوىف الصابرون اجرهم 

  ).١۰بغري حساب (الزمر:



 ١٣١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الثاين: ان املرأة ان قابلت ذالك �إلحسان اىل زوجها واىل الزوجة األخرى  

سنني قال تعاىل: انه من يتق ويصرب فإن هللا ال يضيع اجر احملسنني كان هلا جزاء احمل

  ).۹۰(يوسف:

الثالث: ا�ا ان حصل هلا غيظ من ذالك فكظمت غيظها وكفت لسا�ا 

كان هلا اجر  من كظم غيظه قال هللا تعايل: والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس 

  ).١٣٤وهللا حيب احملسنني (ال عمران: 

واصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصمرأة ان يكون هلا اسوة حسنة ىف نساء النيب وينبغي لل

  وصربهن مع وجود الغرية عند كثري منهن.

ولتعلم ان هذه احلياة حياة ابتالء واختبار وما اسرع انقضائها فطوىب ملن 

  صرب فيها على طاعة هللا ىف زمان قصري حىت يفوز �لنعيم املقيم ىف جنات النعيم.

  )الزواج بادرة اىلامل ية عشرثاناملسئلة ال(

ان  وامائكم منكم والصاحلني من عبادكم ى: وانكحوا اال�م قال هللا تعاىل

  ). ٣٢يكونوا فقراء يغنهم هللا من فضله وهللا واسع عليم ( النور:

: � معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

ه �لصوم فإنه له وجاء رواه البخاري اغض للبصر واحصن للفرج ومن مل يستطع فعلي

  ومسلم.

فالواجب على اآل�ء ان يزوجوا بنا�م مبادرة ىف سن الزواج قبل ان يفوت 

  االوان وحيصل اخلسران.

اشار احلديث  فاالب إذا مل يبادر بتزويج بنته فأصابت إمثا فإمثها عليه كما  

  يه رواه البيهقي.ومل يزوجه فأصاب إمثا فإمثه على اب اىل ذالك: فإذا بلغ

وال مانع لالب ان يلتمس زوجا لبنته وخيطبه هلا كما يفعل الصحابة رضي   

  هللا عنهم خيطبون لبنا�م من يصلح هلن من الرجال.



 ١٣٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الشاب ان يبادر �لنكاح ما دام له شهوة قوية خياف منها الز�  وجيب على  

  حىت يعف نفسه وحيصل بسببه كثرة النسل واالمة.

  حىت الشيخ اهلرم ىف احلكم سواء.وغري الشاب 

  )فصل ىف مسائل املويت(

  )املسئلة االوىل حكم قراءة القران للميت(

  كل قربة فعلها املسلم له ان يهب ثوا�ا ملن شاء من اموات املسلمني.  

سواء كانت صالة او صوما او حجا او صدقة او قراءة القران او ذكرا او 

  القول األرجح دليال. اي نوع من انواع الطاعات. وهذا هو

قال تعاىل: والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والخواننا الذين 

سبقو� �إلميان وال جتعل ىف قلوبنا غال للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم 

  ). ١۰(احلشر:

  : استغفروا الخيكم فإنه االن يسأل رواه ابو داود.ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا   

قربة وقرأ قل هو هللا احد احدى عشرة مرة واهدى : من دخل مملسو هيلع هللا ىلصوقال   

  ثوا�ا هلم كتب هللا له من احلسنات بعدد من دفن فيها رواه النسائي.

وهذا مذهب كثري من ائمة الشافعية كما قال الشيخ زين الدين املليباري ىف   

  .٢والشيخ الرملي ىف �اية احملتاج ١فتح املعني

�الستنباط ان بعض القران إذا قصد به  قال السبكي: الذي دل عليه اخلرب  

  ذكره ىف فتح الوهاب. ٣نفع امليت نفعه

 ١اللهم أوصل ثواب ما قرأ�ه  قوله وقال ابن الصالح: وينبغي اجلزم بنفع  

  وهذا ايضا مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة.

                                                           
  ٢٥۸\٣فتح املعني  ١ 

  ٣٤١\�١۹اية احملتاج   ٢
  ٣١\٢فتح الوهاب   ٣



 ١٣٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واالمام الشافعي يقول بعدم جواز اهداء ثواب قراءة القران للميت وان   

ال ينفعه  كما اشار النووي يف شرح مسلم قال: واما قراءة القران فاملشهور من  ذالك

  مذهب الشافعي انه ال يصل ثوا�ا اىل امليت.

  . ٢امليت ال بعض اصحابه انه يصل ثوا�ا اىلوق

وقد علق ىف فتح املعني على كالم النووي هذا فقال: ومحل  عدم الوصول 

  .٣ال حبضرة امليت ومل ينو القارئ ثوا� الذي قاله النووي على ما إذا قرأ

والقول األرجح ان قراءة القران للميت جتوز ويصل ثوا�ا اليه ان نواه وينفع   

  ذالك للميت.

  )املسئلة الثانية حكم التلقني بعد الدفن(

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالتلقني بعد الدفن مشروع حلديث أنس بن مالك � عن النيب   

قربه وتوىل عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعاهلم ا�ه ملكان ان العبد إذا وضع ىف 

فاما املؤمن فيقول:  - ملسو هيلع هللا ىلصدمحم  - فيقعدانه فيقوالن ما كنت تقول ىف هذا الرجل 

أشهد انه عبد هللا ورسوله فيقال انظر اىل مقعدك من النار قد ابدلك هللا به مقعدا 

  من اجلنة فريامها مجيعا احلديث رواه البخاري ومسلم.

إذا فرغ من دفن امليت  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن عثمان بن عفان � قال: كان النيب   

  وقف عليه فقال: استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبت فانه االن يسأل رواه ابو داود.

قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ايب امامة قال: إذا ا� مت فاصنعوا يب كما امر� النيب   

ب على قربه وليقم احدكم على رأس قربه مث إذا مات احد من اخوانكم فسويتم الرتا

ليقل � فالن بن فالنة فانه يسمعه وال جييب مث يقول � فالن بن فالنة فإنه يستوى 

قاعدا مث يقول � فالن بن فالنة فيقول ارشد� يرمحك هللا ولكن ال يشعرون فليقل 

                                                                                                                                      
  ٣٤١\�١۹اية احملتاج   ١
  ٢٥\١شرح مسلم   ٢
  ٢٥۸\٣فتح املعني   ٣



 ١٣٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

عبده ورسوله وانك  ااذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان ال اله اال هللا وان دمحم

رضيت �� ر� و�السالم دينا ومبحمد نبيا و�لقران اماما فإن منكرا ونكريا �خذ  

كل واحد بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعد� عند من لقن حجته فقال رجل � 

  رسول هللا فان مل يعرف امه قال ينسبه اىل امه حواء � فالن بن حواء رواه الطرباين:

 ان يلقنا حجتنا عند السؤال وان يرزقين من يقف على قربي ونسأل هللا  

  مستغفرا مذكرا ىل �ذه الكلمات امني.

  )املسئلة الثالثة حكم اجتماع الناس لبيت امليت(

فقد جرت عادة اهل بننت إذا مات احدهم جاء اقر�ئه وجريانه جيتمعون ىف   

حلديث   حزان وذالك ال يضربيته عزاء ألهل امليت وختفيفا هلم لبعض اهلموم واأل

ا�ا كانت إذا مات امليت من اهلها فاجتمع لذالك النساء مث  ملسو هيلع هللا ىلصعائشة زوج النيب 

تفرقن اال اهلها وخاصتها امرت بربمة من تلبينة فطبخت مث صنع ثريد فصبت 

يقول: التلبينة جممة لفوأد  ملسو هيلع هللا ىلصالتلبينة عليها مث قالت كلن منها فإين مسعت رسول هللا 

  ب ببعض احلزن رواه البخاري ومسلم.املريض تذه

 اعمل من دقيق وخنالة ورمبا جعل معه عسل ومسيت �التلبينة هي شربة ت

  تشبيها �للنب.

وروي عن ايب وائل قال: ملا مات خالد بن الوليد اجتمعن نسوة بين املغرية   

يبكني عليه فقيل لعمر أرسل اليهن فا�هن ال يبلغك عنهن شيئ تكرهه فقال عمر 

ما عليهن ان يهرقن من دموعهن على ايب سفيان ما مل يكن نقع او لقلقة رواه ابن و 

ايب شيبة ىف املصنف وعبد الرزاق الصنعاين والنقع الرتاب على الرأس واللقلقة 

  الصوت.

وحكم اجتماع الناس يف سبعة ليايل موته كذالك ال يضر ألنه مل يرد دليل   

ويعده  ملسو هيلع هللا ىلصله دليل سوى انه مل يفعله النيب صريح قاطع مينع ذالك ومن مينعه ليس 

  الكالم عن البدعة ىف مسئلتها. ساوضح من البدع و



 ١٣٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  وكذالك الدعاء للميت ىف يوم االربعني واملائة وااللف واحلول لو قال قائل:  

كل ذالك حرام ألنه من افعال اجلاهلية فقيل له :لو كان االمر كما قلت 

بنهيه ألنه لو كان قد جرى هذا  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا فكيف مل يرد حديث واحد يقول فيه رس

فإن �ى عن ذالك لقال به  ملسو هيلع هللا ىلصالعمل ىف اجلاهلية فمن املفروض ان يعلمه رسول هللا 

  واحلال انه مل ينهه فهذا دليل على إ�حته. 

واألصح ان هذا يرجع اىل الرباءة األصلية وهي اإل�حة ألن األصل يف   

  رميها.األشياء اإل�حة حىت دل الدليل على حت

واما منع أهل امليت من اعطاء الطعام ملن يعزهم استدالال حبديث ال   

  جعفر فغري صحيح.

ألهله ان يصنعوا طعاما ألل جعفر أل�م قد شغلوا  ملسو هيلع هللا ىلصامنا �مر النيب 

ال جعفر ان يستعدوا للناس  ملسو هيلع هللا ىلصمبوت جعفر وال مينع  ملسو هيلع هللا ىلص�ألحزان ملا أخرب النيب 

  طعاما.

بن جعفر بن ايب طالب عن جد�ا أمساء بنت روي عن ام جعفر بنت دمحم   

عميس زوجة جعفر بن ايب طالب ا�ا قالت: ملا أصيب جعفر واصحابه دخل علي 

وقد دبغت اربعني مّنا وعجنت عجيين وغسلت بين ودهنتهم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

: ائتيين ببين جعفر فأتيته �م فتشممهم وذرفت ملسو هيلع هللا ىلصونظفتهم فقال ىل رسول هللا 

رسول هللا �يب انت وامي ما يبكيك ابلغك عن جعفر واصحابه عيناه فقلت: � 

شيئ؟ قال: نعم اصيبوا هذ اليوم فقمت اصيح واجتمعت ايل النساء وخرج رسول 

اىل أهله فقال: ال تغفلوا ال جعفر من ان تصنعوا هلم طعاما فا�م قد شغلوا  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

  .�١مر صاحبهم رواه ابن هشام يف سريته

                                                           
  ٣۸۰سرية ابن هشام   ١



 ١٣٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: ملسو هيلع هللا ىلصهللا بن جعفر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا  ويف رواية عن عبد  

 ٢وابو داود ١اصنعوا الل جعفر طعاما فإنه قد ا�هم امر شغلهم رواه امحد والرتمذي

  واحلاكم. ٣وابن ماجه

عليه حديث  كما دل  ملسو هيلع هللا ىلصبصنع الطعام امنا هو ألهله  ملسو هيلع هللا ىلصوحيتمل ان امره   

البيت يستعد للناس فكان هو كصاحب  ملسو هيلع هللا ىلصام جعفر ألن جعفرا هو ابن عمه 

  طعاما.

قال ابن قدامة: وان دعت احلاجة اىل ذالك جاز فإنه رمبا جاءهم من 

  .٤حيضر ميتهم من القرى واألماكن البعيدة ويبيت عندهم فال ميكنهم ان ال يضيفوه

  )املسئلة الرابعة حكم الذكر عند تشييع اجلنازة(

ت بقول ال اله اال هللا قد جرت عادة املسلمني ىف تشييع اجلنازة برفع الصو   

ىف احناء العامل ىف بننت وىف غريها من مدن املسلمني حىت ىف دمشق وفلسطني حني 

  يشيعون شهداءهم.

واختلف العلماء  ىف حكمه، منهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من   

يعد هذا شعارا لتخويف األعداء كما ىف فلسطني وغريها من البالد اليت جيري فيها 

  بني املسلمني والكفار. القتال

وأصحابه مل يفعل مثل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفمن حرمه يعده من البدع ألن النيب   

  العمل.

 ملسو هيلع هللا ىلصىف حديث ايب هريرة � ان رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوملا ورد �ي عن رسول هللا 

  .١قال: ال تتبع اجلنائز بصوت وال �ر رواه ابو داود

                                                           
٣١٤\٣  ١  
٢٥٢\٣  ٢  
٥١٤\١  ٣  
  ٤۹۷\٣املغين   ٤



 ١٣٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اهة الذكر برفع الصوت ىف وذهب مجهور العلماء من املذاهب االربعة بكر   

  تشييع اجلنازة.

ان  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن قدامة ىف املغين: ويكره رفع الصوت مث اجلنازة لنهي النيب 

  .٢تتبع اجلنازة بصوت

قال ابن املنذر: روينا عن قيس بن عباد انه قال: كان أصحاب رسول هللا 

  .٣يكرهون رفع الصوت مث ثالث مث اجلنائز وعند الذكر وعند القتال ملسو هيلع هللا ىلص

ويقول ابن مفلح ىف الفروع: ويكره رفع الصوت ولو �لقراءة اتفاقا قاله 

  .٤شيخنا وحرمه مجاعة من احلنفية وغريهم

قال النووي ىف االذكار: واعلم ان الصواب واملختار وما كان عليه السلف 

� السكوت ىف حال السري مع اجلنازة فال يرفع صوت بقراءة وال ذكر وال غري 

  ك.ذال

واملكروه امنا هو الرفع ال الذكر فال �س ان يذكر هللا تعاىل عند التشييع 

  خبفض الصوت.

واما الثناء للميت كما فعله أهل بننت بعد صالة اجلنازة بقول االمام: كيف 

تشهدون هذا امليت؟ فقال احلاضرون خريا فهذا مطلوب ملا روي عن انس � قال: 

: وجبت مث مروا �خرى فأثنوا عليها شرا فقال ملسو هيلع هللا ىلصعليها خريا فقال مروا جبنازة فأثنوا 

: هذا اثنيتم خريا فوجبت له اجلنة ملسو هيلع هللا ىلص: وجبت فقال عمر � ما وجبت؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص

                                                                                                                                      
  ٦٢\٢ابو داود   ١
  ١۷٥\٢ابن قدامة   ٢
  ١۷٥\٢ابن قدامة   ٣
٢\٣  ٤۰٥  



 ١٣٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 ١وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء هللا ىف األرض رواه البخاري

  .٢ومسلم

تشييع فهذه داخلة ىف �ب الدعاء واما قراءة الفاحتة ثالث مرات قبل ال

  للميت.

  

  

  )املسئلة اخلامسة ىف الفدية �لدور(

وقد جرت عادة اهل بننت اذا مات أحدهم الفقري وعليه صالة فرض   

  فيعملون الفدية عنه �لدور. 

وهو ان يعطي الوارث مدا من أرز للفقري مث يعطي ذالك الفقري اليه هذا 

مليت من صالة. وكذالك يفعل هذا للصوم واالميان املد مث ومث حىت يتم ما ترك ا

  والنذور وقيل والوتر احتياطا.

وهذا العمل منصوص ىف كتب الفقه من الشافعية واحلنفية كما ذكر الشيخ 

ابو بكر بن دمحم شطا الدمياطي ىف اعانة الطالبني من الشافعية والشيخ ابن عابدين 

  احلنفية.ىف كتابه رد احملتار على الدر املختار من 

واما النص من اعانة الطالبني فهو: قوله مل تقض ومل تفد عنه وعند االمام   

ايب حنيفة � تفدى عنه إذا أوصى �ا وال تقضى عنه، ونص عبارة الدر مع 

األصل ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى �لكفارة يعطى لكل صالة نصف 

لصوم وامنا يعطى من ثلث ماله، ولو مل يرتك صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر وا

                                                           
١٣٦  ١۷  
٢  ۹٤۹  



 ١٣٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ماال يستقرض وارثه نصف صاع مثال ويدفعه للفقري مث يدفعه الفقري للوارث مث ومث 

  .١حىت يتم ولو قضاها وارثه �مره مل جيز أل�ا عبادة بدنية

ومن رد احملتار ما نصه: ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى �لكفارة   

صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم وامنا يعطى يعطى لكل صالة نصف 

 من ثلث ماله ولو مل يرتك ماال يستقرض وارثه نصف صاع مثال ويدفعه لفقري مث

  . ٢يتم يدفعه الفقري للوارث مث ومث حىت

مد عن كل صالة فوقوله نصف صاع اي عند احلنفية اما عند الشافعية 

  وصوم. 

ي احد عن احد وال يصوم احد عن احد كما روي عن ابن عباس: ال يصل  

ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة رواه النسائي يف السنن الكربي 

  وصححه احلافظ.

فقال � رسول هللا ان امي  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عنه ايضا قال: جاء رجل اىل النيب   

ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه 

  نعم فدين هللا احق ان يقضى رواه البخاري ومسلم.عنها قال 

قال النووي يف شرح مسلم: فثبت ان الصواب املتعني جتويز الصيام وجتويز   

  االطعام والويل خمري بينهما.

واما الكيفية اجلارية ىف عمل الفدية �لدور عمن ال يعلم قدر ما ترك من   

ره كله مع نقصان سن البلوغ الواجبات او يشك فاالحتياط هو ان يعد الوارث عم

  فمن عمره سبعون سنة فاحملتسب هو مخس ومخسون.

سة ىف سنة ولكل يوم مخس صلوات وهي مخسة امداد مث تضرب هذه اخلم 

  ن يوما فتنتج الفا ومثامنائة ومخسا وعشرين مدا.ثالمثائة ومخس وستو  وهي
                                                           

  ٢٤\١اعانة الطالبني :   ١
  ۷٢\٢رد احملتار علي الدر املختار :   ٢



 ١٤٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اليوم هب وهي فهذه هي املخرجة لكل سنة من عمر امليت مث تقّوم �لذ  

للوارث مث ومث راما. مث يدفعها الوارث للفقري مث يدفعها الفقري تساوي ستا وثالثني ج

  تم عمره وهي مخس ومخسون مرة.حىت ي

ويقول الوارث حني دفع: ملكتك هذا املال فدية عن ما ىف ذمة فالن بن   

غ من فالنة من الصلوات املرتوكة مث قال الفقري: قبلت ووهبت لك هذا. مث بعد الفرا 

  فدية الصالة شرع ىف فدية الصوم.

راما من ت وثالثني جدفع فقري واحد بتلك القيمة اي سىف الصوم ويكفي 

  ذهب. 

ويقول الوارث: ملكتك هذا املال فدية عما ىف ذمة فالن بن فالنة من 

  الصيام املرتوك مث قال الفقري: قبلت هذا ووهبت لك هذا.

ب دفعها اىل عشرة مساكني للنص مث شرع يف فدية االميان والنذور وجي  

القطعي، فقال الوارث: ملكتك هذا املال فدية عما ىف ذمة فالن بن فالنة من 

االميان والنذور ويزيد وهو حسن ومجيع ما فرض هللا عليه. مث قال الفقري: قبلت هذا 

  ووهبته لك.

بات فإذا قال قائل: كيف إذا عمل �ذا من يتيقن انه مل يرتك شيئا من الواج  

  ىف حياته؟

  فقيل له: ال �س به احتياطا وز�دة لألجر.

  وإذا قال قائل: هذا العمل عبث ولعب ال يصح.  

  فقيل له :كيف وامنا االعتبار ىف االشياء العقد، والعقد صحيح.

فهذا الوارث يعطي ملكه التام وان كان من قرض للفقري بقوله ملكتك هذا 

فوهبه بعد ذالك للوارث وله اجر الصدقة �بته املال فصار ملكا للفقري ملكا �ما 

  للوارث.

  )النار صغرى وكربى املسئلة السادسة ىف العتاقة من(



 ١٤١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

للعتاقة الصغرى طريقان: االوىل ان يقول: استغفر هللا العظيم الذي ال اله   

  اال هو احلي القيوم واتوب اليه سبعني الف مرة.

فر هللا العظيم الذي ال اله اال قال: من قال استغ ملسو هيلع هللا ىلصملا روي ان رسول هللا   

هو احلي القيوم واتوب اليه سبعني الف مرة اعتق هللا رقبته من النار رواه الرتمذي 

  وقال غريب.

والثانية ان يقول: ال اله اال هللا سبعني الف مرة حلديث من قال ال اله اال   

  هللا سبعني الفا بشر له �جلنة قبل موته.

اله اال هللا احدا وسبعني الفا ملا روي عن عائشة وىف رواية ان يقول: ال   

  �: من قال ال اله اال هللا احدا وسبعني الفا اشرتى به نفسه من هللا عز وجل.

حلديث من  ول: قل هو هللا احد مائة الف مرةوالعتاقة الكربى هي ان يق  

  ه اخلياري ىف الفوائد.قرأ سورة اإلخالص مائة الف مرة اعتق هللا رقبته من النار روا

وإذا عمل هذه العتاقة للغري يدعو مبثل هذا الدعاء: اللهم انك تعلم اين قد   

هللت هذه السبعني الفا وقد جعلتها عتق فالن بن فالنة من النار كذا ىف الفتوحات 

  .١ىف هامش نصائح العباد

ان  قال ابن العريب ىف الفتوحات املكية: والذي أوصيك به ان حتافظ على  

تشرتي نفسك من هللا بعتق رقبتك من النار �ن تقول ال اله اال هللا سبعني الف 

  .٢مرة

وقال احمليب احلموي ىف خالصة االثر ىف ترمجة ايب بكر �علوي املهدي:   

وهذا املذكور التهليل سبعني الفا تداوله الصوفية قدميا وحديثا وأوصى بعضهم 

  �حملافظة عليه.

                                                           
  ٢٤نصائح العباد :   ١
  ١۷٤\٤ الفتوحات املكية:  ٢



 ١٤٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

بن امحد جنم الدين الغيطي يف االبتهاج ىف الكالم على وقال الشيخ دمحم   

اإلسراء واملعراج:  ينبغي للشخص ان يفعلها إقتداء �لسلف وامتثاال لقول من 

  .١أوصى �ا وتربكا �فعاهلم

  )فصل ىف مسائل شىت(

  )ملسو هيلع هللا ىلصاملسئلة االوىل يف مولد النيب (

  ). ٥٨(يونس: قال هللا تعاىل: قل بفضل هللا وبرمحته فبذالك فليفرحوا   

قال ابن عابدين ىف شرح مولد بن حجر: اعلم ان من البدع احملمودة عمل 

وقال ايضا: فاإلمجاع لسماع قصة  ملسو هيلع هللا ىلصاملولد الشريف من الشهر الذي ولد فيه 

صاحب املعجزات عليه افضل الصلوات واكمل التحيات من اعظم القر�ت ملا 

  .٢يشتمل عليه من املعجزات وكثرة الصلوات

ابو شامة: ومن احسن ما ابتدع يف زماننا ما يفعل كل عام يف اليوم  وقال  

من الصدقات واملعروف واظهار الزينة والسرور فإن ذالك مشعر  ملسو هيلع هللا ىلصاملوافق ملولده 

وتعظيمه يف قلب فاعل ذالك وشكرا � تعاىل على ما من به من اجياد  ملسو هيلع هللا ىلصمبحبته 

  .٣رسوله الذي ارسله رمحة للعاملني

د القسطالين: فرحم هللا امرأ اختذ ليايل شهر مولده وقال الشهاب امح  

  .٤املبارك اعيادا ليكون اشد علة على من يف قلبه مرض واعياء داء

ادي دين الدمشقي يف كتابه مورد اهلوقال احلافظ مشس الدين بن �صر ال  

يف مولد اهلادي: قد صح ان ا� هلب خيفف عنه عذاب النار يف مثل يوم اإلثنني 

  مث انشد: ملسو هيلع هللا ىلصثوبية سرورا مبيالد النيب  العتاقه

                                                           
  ٥\١بتهاج اال  ١
  شرح ابن عابدين يف مولد ابن حجر  ٢
  ١٣الباعث علي انكار البدع واحلوادث ص :   ٣
  ١٤۸\١املواهب اللدنية   ٤



 ١٤٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  وثبت يداه يف اجلحيم خملدا #إذا كان هذا كافرا جاء ذمه     

  خيفف عنه للسرور �محد #اتى انه يف يوم اإلثنني دائما     

  �محد مسرور ومات موحدا #فما الظن �لعبد الذي طول عمره     

اس وقرائة ما قال السيوطي: عندي ان عمل املولد الذي هو اجتماع الن  

وما وقع يف مولده من  ملسو هيلع هللا ىلصتيسر من القران ورواية األخبار الواردة يف مبدإ امر النيب 

األ�ت مث ميد هلم مساط �كلونه وينصرفونه من غري ز�دة على ذالك من البدع 

واظهار الفرح  ملسو هيلع هللا ىلصاحلسنة اليت يثاب عليها صاحبها ملا فيه من تعظيم قدر النيب 

  .١ريفواإلستبشار مبولده الش

اصه انه امان يف ذالك العام قال ابن اجلوزي عن املولد النبوي: من خو   

  .٢عاجلة بنيل البغية واملرام وبشرى

قال السيوطي: وقد سئل شيخ اإلسالم حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر   

عن عمل املولد فأجاب مبا نصه: اصل عمل املولد بدعة مل تنقل عن السلف الصاحل 

ثة ولكنها مع ذالك اشتملت على حماسن وضدها فمن حترى يف من القرون الثال

عملها احملاسن وجتنب ضدها كانت بدعة حسنة وقد ظهر يل خترجيها على اصل 

قدم املدينة فوجد اليهود  ملسو هيلع هللا ىلص�بت وهو ما ثبت يف الصحيحني من ان النيب 

ن فنح يصومون يوم عاشوراء فسأهلم فقالوا هو يوم اغرق هللا فيه فرعون وجنى موسى

ما مّن به يف يوم معني من إسداء  نصوم شكرا � فيستفاد منه فعل الشكر � على

نيب  ملسو هيلع هللا ىلصنعمه او دفع نقمة اىل ان قال واي نعمة اعظم من نعمة بروز هذا النيب 

الرمحة يف ذالك اليوم فهذا ما يتعلق �صل عمله واما ما يعمل فيه فينبغي ان يقتصر 

تعاىل من حنو ما تقدم من التالوة واإلطعام والصدقة فيه على ما يفهم الشكر � 

                                                           
  السيوطي ٤۰حسن املقصد يف عمل املولد ص   ١
  ١۸\١السرية احللبية   ٢



 ١٤٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وانشاد شيء من املدائح النبوية والزهدية احملركة للقلوب اىل فعل اخلري والعمل 

  .١لألخرة

وقال السخاوي عن املولد: مل يفعله احد من السلف ىف القرون الثالثة وامنا   

يعملون املولد  حدث بعد مث ال زال اهل اإلسالم من سائر األقطار واملدن

ويتصدقون يف لياليه �نواع الصدقة ويعتنون بقرائة مولده الكرمي ويظهر عليهم من 

  .٢بركاته كل فضل عميم

وقال ابن احلاج املالكي: فكان جيب ان نزداد يوم اإلثنني الثاين عشر يف   

ة ربيع االول من العبادات واخلري شكرا للموىل على ما اوال� من هذه النعم العظيم

  . ٣ملسو هيلع هللا ىلصواعظمها ميالد املصطفى 

  .٤الفرح بليلة والدته وقرائة املولد ملسو هيلع هللا ىلصوقال ايضا: ومن تعظيمه 

وذكر االلوسي يف تفسريه روح املعاين: ما اخرج ابو الشيخ عن ابن عباس   

رضي هللا تعاىل عنه عن تفسري قوله تعاىل: قل بفضل هللا وبرمحته فبذالك فليفرحوا 

  .ملسو هيلع هللا ىلصو الرمحة دمحم  ) ان الفضل العلم٥٨(يونس:

واخرج اخلطيب وابن عساكر عنه تفسري الفضل �لنيب عليه الصالة والسالم 

�لرمحة كما يرشد اليه قوله  ملسو هيلع هللا ىلصوالرمحة بعلي كرم هللا وجهه واملشهور وصف النيب 

) دون االمري (علي) كرم هللا ١٠٧تعاىل: وما ارسلناك اال رمحة للعاملني (االنبياء: 

  جليلة رضي هللا تعاىل عنه وارضاه. وجهه وان كان رمحة

  )�ريخ اإلحتفال �ملولد النبوي(

                                                           
  السيوطي ١٥حسن املقصد  ص :   ١
  ۸۸\١السرية احللبية   ٢
  ابن احلاج ٣٦١\١االول  املدخل يف تعظيم شهر ربيع  ٣
  ١۹٥اللدرر السنية    ٤



 ١٤٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ذكر الشيخ حسن السندويب يف كتابه �ريخ اإلحتفال �ملولد النبوي �ن   

  .١الفاطميني هم اول من احتفل بذكرى املولد النبوي الشريف

وكان اول من احتفل �ملولد النبوي بشكل منظم يف عهد السلطان صالح   

ن االيويب من الدولة االيوبية إذ كان حيتفل به احتفاال كبريا يف كل سنة وكان الدي

يصرف يف اإلحتفال االموال الكثرية واخلريات الكبرية حىت بلغت ثالمثائة الف دينار 

وكان يصل اليه من البالد القريبة مثل بغداد واملوصل عدد كبري من   وذالك كل سنة،

شعراء واليزالون يتواصلون من شهر حمرم اىل اوائل الربيع الفقهاء والصوفية والوعاظ وال

االول كان يعمل املولد سنة يف �من الربيع االول وسنة يف الثاين عشر منه لسبب 

  .ملسو هيلع هللا ىلصاإلختالف بتحديد يوم مولد النيب 

ل املولد بيومني اخرج من االبل والبقر والغنم شيئا كثريا وزفها فإذا كان قب

�يت �ا اىل اامليدان ويشرعون يف ذحبها ويطبخو�ا فإذا   �لطبول واأل�شيد حىت

كانت صبحة يوم املولد جيتمع الناس واالعيان والرؤساء وينصب كرسي للوعظ 

  ٢وجيتمع اجلنود

هلم عناية �لغة �إلحتفال جبميع وكذالك سالطني اخلالفة العثمانية  

ولد النبوي. مىت كانت ليلة االعياد واملناسبات املعروفة عند املسلمني ومنها يوم امل

الثاين عشر من الربيع االول حيضر السلطان عبد احلميد الثاين جامع احلميدي وقبل 

حضوره يقف عظماء الدولة وكربائها �صنافهم امام �ب اجلامع انتظارا للسلطان 

  ومجيعهم �ملالبس الرمسية التشريفية وعلى صدورهم األومسة.

قصره راكبا جوادا من خرية اجلياد يسرج من فإذا جاء السلطان خرج من 

الذهب اخلالص وحوله موكب فخم وقد رفعت فيه األعالم ويسري هذا املوكب بني 

صفني من جنود اجليش العثماين وخلفهما مجاهري الناس مث يدخلون اجلامع ويبدؤون 
                                                           

  �٦٢ريخ اإلحتفال ص :   ١
  �۸۰ريخ اإلحتفال  ص :   ٢



 ١٤٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ب دالئل مث بقراءة كتا ملسو هيلع هللا ىلص�إلحتفال فيبدؤون بقراءة القران مث بقراءة قصة مولد النيب 

مث ينتظم بعض املشايخ يف حلقات الذكر فينشد  ملسو هيلع هللا ىلصاخلريات يف الصالة على النيب 

  .١ملسو هيلع هللا ىلصاملنشدون وترتفع االصوات �لصالة على النيب 

فقد وجد من عامل األمة ومقتدى االئمة  ملسو هيلع هللا ىلصواما القيام عند ذكر مولد النيب   

ماء عصره فأنشد دينا وورعا االمام تقي الدين السبكي اجتمع عنده مجع كثري من عل

: قليل ملدح املصطفى اخلط �لذهب على ورق من ملسو هيلع هللا ىلصقول البوصريي يف مدحه 

قياما صفوفا او جثيا على  ،وان تنهض األشراف عند مساعه ،خط احسن من كتب

  الركب. فعند ذالك قام السبكي رمحه هللا ومجيع من يف ا�لس كذا يف السرية احللبية.

دثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد وقد روى ابو داود يف سننه: ح  

بن ابراهيم عن ايب امامة بن سهل بن حنيف عن ايب سعيد اخلدري �: ان اهل 

فجاء على محار  ملسو هيلع هللا ىلصقريظة ملا نزلوا على جكم سعد بن معاذ ارسل اليه رسول هللا 

قوموا ايل سيدكم او اىل خريكم فجاء حىت قعد اىل  ملسو هيلع هللا ىلصأقمر (أبيض) فقال النيب 

ذا مث قال حدثنا دمحم بن بشار حدثنا عمر بن جعفر عن شعبة � ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  .٢احلديث قال كان قريبا من املسجد قال لالنصار قوموا اىل سيدكم

لقيام الهل قد احتج �حلديث املذكور االمام ابو داود على مشروعية ا  

هو من جهة رفع ته عليه الصالة والسالم قيام الصحابة له فالفضل وما جاء من كراه

  التكليف ال للنهي.

  

  

 )ملسو هيلع هللا ىلصاملسئلة الثانية يف ز�رة النيب (

                                                           
    �٢٢٥ريخ اإلحتفال  ص :   ١
  ۷۰۸ص :  ٢ابو داود السنن   ج:  ٢



 ١٤٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطاَع �ِِْذِن ا�َِّ َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا قال تعاىل: 

(النساء: وا ا�ََّ تـَوَّاً� َرِحيًما أَنـُْفَسُهْم جاُؤَك فَاْستَـْغَفُروا ا�ََّ َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجدُ 

٦٤.( 

� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا ا�ََّ َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوجاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه وقال تعاىل: 

  ).٣٥(املائدة:  .َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

قال: ال تشد الرحال اال اىل ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ايب هريرة � عن النيب   

ومسجد األقصى رواه البخاري ومسلم  ملسو هيلع هللا ىلصمساجد املسجد احلرام ومسجد الرسول 

  وغريمها.

قال: صالة يف مسجدي خري من الف صالة فيما  ملسو هيلع هللا ىلصوعنه ايضا ان النيب   

  سواه اال املسجد احلرام رواه اجلماعة.

زار قربي وجبت له شفاعيت رواه وروي عن ابن عمر � ان النيب قال: من   

قال السيوطي يف مناهل الصفا قال الذهيب انه يتقوى بعدد  ١البزار والدارقطين

  .٢الطرق

: ليهبطن املسيح ابن مرمي حكما مقسطا وليسلكن ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

فجا حاجا او معتمرا وليأتني قربي حىت يسلم علي والردن عليه صححه احلاكم يف 

  املستدرك. 

ج اهليثم الشاشي يف مسنده حديث من استطاع منكم ان ميوت واخر 

  �ملدينة فليفعل فإين اشفع ملن مات �ا.

: حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ووفايت خري لكم ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول هللا 

تعرض علي اعمالكم فما رايت من خري محدت هللا عليه وما رايت من شر 

  استغفرت لكم رواه البزار.
                                                           

  ٢\٢۷۸سنن دارقطين :   ١
  ٢٦۷\٢تلخيص اخلبري يف ختريج االحاديث الرافعي الكبري   ٢



 ١٤٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قي عن دمحم ابن املنكدر قال: رأيت جابرا وهو يبكي عند قرب واخرج البيه  

يقول: ما  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يقول: هاهنا تسكب العبارات مسعت رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  بني قربي ومنربي روضة من ر�ض اجلنة.

 ملسو هيلع هللا ىلصواخرج الطيالسي والبيهقي يف الشعب عن عمر قال: مسعت رسول هللا   

شهيدا ومن مات يف احد احلرمني بعثه هللا يف  يقول: من زار قربي كنت له شفيعا او

  األمنني يوم القيامة.

: من جاءين زائرا مل ملسو هيلع هللا ىلصواخرج الطربين عن ابن عمر قال: قال رسول هللا   

  تنزعه حاجة اال ز�ريت كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة.

  )ملسو هيلع هللا ىلصكيفية ز�رة قرب النيب (

او غريه من  ملسو هيلع هللا ىلصقرب الرسول  كثري ممن يدعي انه سلفي يكفر من قصدو   

ون ر و املسلمني سلفا وخلفا مل يزالوا يز االولياء للتربك وخالف ما عليه املسلمون ألن 

  وقبور االولياء للتربك.  ملسو هيلع هللا ىلصقرب النيب 

وليس معىن الز�رة للتربك ان الرسول او الويل خيلق هلم الربكة بز�ر�م لقربه 

  امنا هللا هو الذي خيلق.

ما رواه احلافظ البيهقي عن مالك الدار وكان خازن  والدليل على ذالك

عمر وهو رجل ثقة ألن عمر اليتخذ خاز� اال ان يكون ثقة قال: اصاب الناس 

فقال �  ملسو هيلع هللا ىلصقحط يف زمان عمر فجاء رجل اي من اصحاب النيب اىل قرب النيب 

يف رسول هللا استسق ألمتك فإ�م قد هلكوا فأتى الرجل يف املنام اي رأى الرسول 

الرؤ� فقال له: أقرئ عمر السالم واخربه ا�م يسقون وقل له عليك الكيس الكيس 

  فأتى الرجل عمر فأخربه فبكى عمر وقال ما ءالو اال ما عجزت.

وقد جاء يف تفسري هذا الرجل انه بالل بن احلارث املزين الصحايب فهذا 

 جتر به العادة  فلم الصحايب قد قصد قرب النيب للتربك واستغاث به وطلب منه ما مل

  ينكر عليه عمر وال غريه فبطل دعوى من قال ان هذه الز�رة شركية.



 ١٤٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: تركها اي الز�رة مع ١وقال الشيخ نووي البنتين يف شرح الر�ض البديعة  

التمكن منها حسرة اي ندامة عظيمة وحرمان اي منع من خري كثري وانكارها ضالل 

  كبري وخسران مبني.

عند الشيخ نووي البنتين : السالم عليك �  ملسو هيلع هللا ىلصلزائر لقرب النيب وهذه ما قرأ ا  

رسول هللا السالم عليك � نيب هللا السالم عليك � حبيب هللا السالم عليك � 

صفوة هللا السالم عليك � سيد املرسلني الطيبني الطاهرين السالم عليك وعلى 

ابك امجعني السالم أزواجك الطاهرات امهات املؤمنني السالم عليك وعلى اصح

عليك وعلى االنبياء واملرسلني وسائر عباد هللا الصاحلني السالم عليك ايها النيب 

  .٢ورمحة هللا وبركاته جزاك هللا عنا � رسول هللا افضل ما جزى نبيا ورسوال عن امته

  )ملسو هيلع هللا ىلصيف فضيلة الصلوات علي النيب لثة املسئلة الثا(

� ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا النيب  إن هللا ومالئكته يصلون على  

  ).٥٦تسليما (األحزب: 

قال: من صلى علي صالة  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ايب هريرة � ان رسول هللا   

  .٣واحدة صلى هللا عليه عشرا رواه مسلم

: ما من احد يسلم علي اال رد ملسو هيلع هللا ىلصوعن ايب هريرة � قال: قال رسول هللا   

  .٤ارد عليه السالم رواه ابو داودهللا علي روحي حىت 

: ال جتعلوا بيوتكم قبورا وال جتعلوا قربي ملسو هيلع هللا ىلصوعنه ايضا قال: قال رسول هللا   

  .٥عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم رواه ابو داود

                                                           
  ۸٦ شرح ر�ض البديعة:  ١
  ۸۷شرح الر�ض البديعة    ٢
  ٤۰۸حديث   ٣
٢  ٤۰٤١  
٢  ٥۰٤٢  



 ١٥٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل ملسو هيلع هللا ىلصوعنه ايضا قال: قال رسول هللا   

مث انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل  علي ورغم انف رجل دخل عليه رمضان

  . ١ادرك عنده ابواه الكرب فلم يدخاله اجلنة رواه الرتمذي

رواه  ٢: ان � مالئكة سياحني يف االرض يبلغوين من اميت السالمملسو هيلع هللا ىلصوقال 

  .٣النسائي واحلاكم

  )ملسو هيلع هللا ىلصمعىن الصالة علي النيب (

يلة اليت ندب من القر�ت العظيمة والطاعات اجلل ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب   

 ملسو هيلع هللا ىلصالشرع اليها وهي من انفع ادعية العبد له يف الدنيا واألخرة ومن لوازم ومتام حمبته 

  وتعظيمه وتوقريه واداء حقه.

  وهي ان يقول املسلم: اللهم صل على سيد� دمحم وحنوه.  

شفاعة منا له فإن  ملسو هيلع هللا ىلصوقال العز بن عبد السالم ليست صالتنا على النيب   

له ولكن امر� �ملكافأة ملن احسن الينا وانعم علينا فإن عجز� عنها  مثلنا ال يشفع ملث

كافأ�ه �لدعاء. فارشد� هللا ملا علم عجز� عن مكافأة نبينا اىل الصالة عليه لتكون 

صالتنا عليه مكافأة �حسانه الينا وافضاله علينا إذ ال إحسان أفضل من إحسانه 

ذالك على نضوح  اللةد ،يصلي عليه ليه ترجع اىل الذيوفائدة الصالة ع ملسو هيلع هللا ىلص

  .٤العقيدة وخلوص النية وإظهار احملبة واملداومة على الطاعة واإلحرتام

وروى البخاري يف صحيحه من حديث ايب العالية قال: صالة هللا ثنائه   

عليه عند املالئكة وصالة املالئكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: يصلون 

  ه البخاري.يربّكون هكذا علق

                                                           
٣٥٤٥٥  ١  
١٢  ٢۸٢  
٢١٤٢  ٣  
  ١٢\٤١١والرشاد   دمحم بن يونس الصاحلي  ىسبل اهلد  ٤



 ١٥١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

النيب  ن علىوقال ابن كثري: املقصود من هذه االية (ان هللا ومالئكته يصلو   

االية) ان هللا سبحانه وتعاىل اخرب عباده مبنزلة عبده ونبيه يف املإل االعلى �نه يثين 

عليه عند املالئكة املقربني وان املالئكة تصلي عليه مث امر هللا تعاىل اهل العامل 

  الة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من اهل العاملني العلوي والسفلي.السفلي �لص

وخيتلف معىن كلمة الصالة عند املسلمني �ختالف اماكن استخدامها   

  . ١وكلها يف النهاية راجعة يف اصل اللغة للدعاء كما ورد يف املعجم الوسيط

مقرونة  ومن هذه االستخدامات الصالة من هللا على البشر تكون رمحة

�لتعظيم ورفع درجا�م وذكرهم �لثناء يف املإل األعلى كما يف االية: هو الذي يصلي 

  ).٤٣عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات اىل النور (االحزاب: 

  ومنها الصالة من املالئكة على املؤمنني تكون استغفارا ودعاء هلم عند هللا.  

 تكون دعاء كما يف االية: خذ من ومنها الصالة من املؤمنني على املؤمنني

امواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم �ا وصل عليهم ان صالتك سكن هلم وهللا مسيع 

  ). ١٥٣عليم (التوبة: 

ومنها الصالة من البشر اىل هللا تكون عبادة خمصوصة حمدودة  اوقا�ا كما   

  ).٢يف االية: فصل لربك واحنر (الكوثر: 

  (الصلوات املأثورات)

يف جملس سعد  ملسو هيلع هللا ىلصعن ايب مسعود األنصاري � انه قال: ا�� النيب روي   

بن عبادة فقال له بشري بن سعد امر� هللا ان نصلي عليك � نيب هللا فكيف نصلي 

قولوا اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصحىت متنينا ا� مل نسأله فقال رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصعليك؟ فسكت النيب 

ل ابراهيم و�رك على دمحم وعلى ال ا ىدمحم وعلى ال دمحم كما صليت عل صل على

                                                           
  ٥٢٢املعجم الوسيط : صليت ص   ١



 ١٥٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

علمتم  ني انك محيد جميد والسالم كما قددمحم كما �ركت على ال ابراهيم يف العامل

  .١رواه مسلم

وعن عمرو بن سليم الزرقي قال اخربين ابو محيد الساعدي ا�م قالوا: �   

ته كما رسول هللا كيف نصلي عليك؟ قال قولوا  اللهم صل على دمحم وازواجه وذري

�ركت على ال ابراهيم  اصليت على ال ابراهيم و�رك على دمحم وازواجه وذريته كم

  انك محيد جميد رواه البخاري.

وروي عن دمحم بن عبد هللا بن زيد عن عقبة بن عمرو و�ذا اخلرب قال: قولوا   

  اللهم صل على دمحم النيب األمي وعلى ال دمحم رواه ابو داود. 

حة قال سألت زيد بن خارجة قال اين سألت رسول هللا بن طل وعن موسى  

فقال: صلوا علي واجتهدوا يف الدعاء وقولوا اللهم صل على دمحم وعلى ال دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص

  رواه النسائي. 

  )الصلوات غري املأثورات(

  �ي لفظ ادى املراد. ملسو هيلع هللا ىلصجيوز ان يصلي على النيب   

 ةعليه املسلم �ي ليست توقيفية فإذا صلى ملسو هيلع هللا ىلصألن صيغة الصالة على النيب 

صيغة اجزأه ذالك وحصل له اجر الصالة عليه ما مل تشتمل الصيغة على حمذور 

  بشيء من خصائص الرب تبارك وتعاىل. ملسو هيلع هللا ىلصشرعي كغلو يف وصف النيب 

عدد كذا وكذا مما ليس مأثورا وال  ملسو هيلع هللا ىلصوال مانع من ان يصلي على النيب   

 على نبينا كلما ذكره الذاكرون حمذورا فيه شرعا كقول الشافعي يف الرسالة فصلى هللا

  وغفل عن ذكره الغافلون. 

وعد علماء الوهابية السلفية الصلوات غري املأثورات من البدع القبيحة   

  وجيب الفرار عنها فرارا من األسد.

                                                           
  ٤۰٥مسلم   ١



 ١٥٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  ومن صيغ الصلوات غري املأثورات:  

صالة الفاتح وهي عن الشيخ دمحم مشس بن ايب احلسن البكر وهي: اللهم 

وسلم علي سيد� دمحم الفاتح ملا اغلق واخلامت ملا سبق �صر احلق �حلق واهلادي صل 

  اىل صراطك املستقيم وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم.

ومنها صالة النور الذايت وهي عن الشيخ ايب احلسن الشاذيل وهي: اللهم   

ي يف سائر االمساء صل وسلم و�رك على سيد� دمحم النور الذايت والسر السار 

  والصفات.

ومنها الصالة ألمحد البدوي وهي: اللهم صل على نور االنوار وسر االسرار   

وتر�ق االغيار ومفتاح �ب اليسار سيد� دمحم املختار واله االطهار واصحابه 

  االخيار عدد نعم هللا وافضاله.

وصل  من صلى عليهللشافعي: اللهم صل على دمحم بعدد ومنها الصالة   

على دمحم بعدد من مل يصل عليه وصل على دمحم كما امرت �لصالة عليه وصل على 

  صلي عليه وصل على دمحم كما تنبغي الصالة عليه. يب ان دمحم كما حت

ومنها الصالة للكرخي وهي: اللهم صل على دمحم وعلى ال دمحم ملء الدنيا   

االخرة واجز دمحما وال دمحم ملء  وملء االخرة وارحم دمحما وال دمحم ملء الدنيا وملء

  الدنيا وملء االخرة وسلم على دمحم وعلى ال دمحم ملء الدنيا وملء االخرة. 

ومنها الصالة للشيخ عبد القادر اجليالين وهي: اللهم صل على سيد� دمحم   

السابق للخلق نوره ورمحة للعاملني ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن 

قي صالة تستغرق العد وحتيط �حلد صالة ال غاية هلا وال منتهى سعد منهم ومن ش

  و ال انقضاء صالة دائمة بدوامك وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مثل ذالك.

ومنها الصالة إلبراهيم املتبويل: اللهم اين أسألك بك ان تصلي على سيد�   

يل ما مضى  ن تغفردمحم وعلى سائر االنبياء واملرسلني وعلى اهلم وصحبهم امجعني وا

  وان حتفظين فيما بقي.



 ١٥٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ومنها الصالة ألمحد بن ادريس وهي: اللهم اين اسألك بنور وجه هللا   

العظيم الذي مأل اركان عرش هللا العظيم وقامت به عوامل هللا العظيم ان تصلي على 

ل موال� دمحم ذي القدر العظيم وعلى ال نيب هللا العظيم بقدر ذات هللا العظيم يف ك

حملة ونفس عدد ما يف علم هللا العظيم صالة دائمة بدوام هللا العظيم تعظيما حلقك � 

موال� � دمحم � ذا اخللق العظيم وسلم عليه وعلى اله مثل ذالك وامجع بيين وبينه  

كما مجعت بني الروح والنفس ظاهرا و�طنا يقظة ومناما واجعله � رب روحا لذايت 

  دنيا قبل االخرة � عظيم.من مجيع الوجوه يف ال

ومنها الصالة البنتنية لعماد الدين البنتين وهي: اللهم صل على سيد� دمحم   

صالة جتعل �ا من اهل بننت علماء وتغلب �ا هلم اعداء وتدمر �ا هلم خصماء 

وتنصب �ا االسالم فيها اىل يوم اللقاء وترقق �ا قلو�م مائلة اىل التقوى مع القوة 

  الشهداء وعلى اله وصحبه عدد ما يف علم هللا العظيم.  وشجاعة

ومنها الصالة ألمحد بن دمحم التيجاين وهي: اللهم صل على سيد� دمحم   

سيد� دمحم  دل مجيع صلوات اهل حمبتك وسلم علىوعلى ال سيد� دمحم صالة تع

  وعلى ال سيد� دمحم سالما يعدل سالمهم. 

وسى الضرير الشاذيل وهي: اللهم صل على ومنها الصالة املنجية لصاحل م  

مجيع  �ا لنا سيد� دمحم صالة تنجينا �ا من مجيع األهوال واالفات وتقضي 

احلاجات وتطهر� �ا من مجيع السيئات وترفعنا �ا اعلى الدرجات وتبلغنا �ا اقصى 

  الغاية من مجيع اخلريات يف احلياة وبعد املمات انك على كل شيء قدير. 

نها الصالة التفرجيية ألمحد التازي املغريىب وهي: اللهم صل صالة كاملة وم  

وسلم سالما �ما على سيد� دمحم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به 

احلوائج وتنال به الرغائب وحسن اخلوامت ويستسقى الغمام بوجهه الكرمي وعلى اله 

  .وصحبه يف كل حملة ونفس بعدد كل معلوم لك

  )ملسو هيلع هللا ىلصاملسئلة الرابعة يف لباس النيب (



 ١٥٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

: البسوا من ثيابكم ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عباس � قال: قال رسول هللا   

  البياض فا�ا من خري ثيابكم وكفنوا فيها مو�كم رواه ابو داود وابن ماجه والرتمذي.

وعليه بردان اخضران رواه ابو داود  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ايب رمثة قال: رأيت النيب   

  لرتمذي.وا

القميص رواه  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ام سلمة � كان احب الثياب اىل رسول هللا   

  ابو داود والرتمذي.

خرج وعليه حلة محراء كأين أنظر اىل  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ايب جحيفة ان النيب   

  بياض ساقيه رواه مسلم.

  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن امساء بنت يزيد بن السكن قالت: كان كم يد رسول هللا   

  سغ رواه الرتمذي وابو داود.اىل الر 

على املنرب  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن عمرو بن حريث قال: كأين أنظر اىل رسول هللا   

  وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بني كتفيه.

دخل مكة وعليه عمامة  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن جابر بن عبد هللا ان رسول هللا   

  سوداء رواه مسلم.

فأخرجت  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا وروي عن امساء بنت ايب بكر قالت: هذه جبة رس  

جبة طيالسة َكَسْرَوانِية هلا لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان �لديباج فقالت: هذه كانت 

يلبسها فنحن نغسلها  ملسو هيلع هللا ىلصعند عائشة حىت قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النيب 

  للمرض تشتفي �ا رواه مسلم.

: قال ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن قتادة قلنا ألنس: اي اللباس كان احب اىل رسول هللا   

  احلربة رواه البخاري ومسلم واحلربة برد من برود اليمن.

روي عن عائشة � ا�ا اخرجت ازارا مما يصنع �ليمن وكساء من هذه   

  رواه البخاري ومسلم. ملسو هيلع هللا ىلصاللبدة فقالت يف هذا قبض النيب 



 ١٥٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وعليه رداء جنراين غليظ  ملسو هيلع هللا ىلصوعن انس � قال: كنت امشي مع رسول هللا   

  حلاشية رواه البخاري ومسلم.ا

يلبس قميصا  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ابن عباس رضي هللا عنهما كان رسول هللا   

  قصري اليدين والطول رواه ابن ماجه.

وقال الواقدي: كان رداءه وبرده طول ستة اذرع يف ثالثة وشرب وازاره من   

لة ذراعني وشرب ولبس حلة محراء واحلمان طول اربعة أذرع وشرب يف عرض نسج ع

ازار ورداء وال تكون احللة اال امسا للثوبني معا امنا احللة احلمراء بردان مينيان 

  منسوجان خبطوط محر مع االسود كساتر الربود اليمنية.

يف هذه واشار اىل اخلنصر من  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انس � قال: كان خامت النيب   

  .١يده اليسري رواه مسلم

لبس خامت فضة يف ميينه  ملسو هيلع هللا ىلص ان رسول هللا وروي عن انس بن مالك �  

  .٢فيه فص حبشى كان جيعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم

يتختم يف ميينه  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن عبد هللا بن جعفر � قال: كان رسول هللا   

  .٣رواه امحد

ان اختتم يف  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن علي ابن ايب طالب � قال: �اين رسول هللا   

  بعي هذه او هذه فأومأ اىل الوسطي واليت تليها رواه مسلم.أص

ثالثة أسطر دمحم سطر  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن انس � كان نقش خامت النيب   

  .٤ورسول سطر وهللا سطر رواه البخاري
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 ١٥٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن قتادة قال: قلت ألنس بن مالك كيف كان نعل رسول هللا   

ئل احملمدية قال اجلوهري قبال النعل �لكسر قال: هلما قباالن رواه الرتمذي يف الشما

  الزمام الذي يكون بني األصبع الوسطى واليت تليها.

راعه الذردية وبعريه التاسومة، وبيضته اخلوذة، ود ملسو هيلع هللا ىلصوكان اسم نعله   

القصوى وسيوفه املأثور وهو اول سيف ملكه ورثه عن أبيه، والعضب وهبه له سعد 

  عليا �.بن عبادة، وذو الفقار مث اعطاه 

  )ملسو هيلع هللا ىلصاملسئلة اخلامسة يف مصري والدي النيب (

من اهل الفرتة أل�ما ما� قبل البعثة وال تعذيب  ملسو هيلع هللا ىلصوالدي النيب  ان  

لتأخر زما�ما وبعده عن زمان  - ألن من مات ومل تبلغه الدعوة ميوت �جيا -قبلهما

عصرمها فلم يبلغ  اخر األنبياء وهو سيد� عيسي عليه السالم وإلطباق اجلهل يف

احدا دعوة نيب من أنبياء هللا اال النفر اليسري من احبار اهل الكتاب يف أقطار 

االرض كالشام وغريها ومل يعهد هلما التقلب يف األسفار وال عّمِرا عمرا ميكن معه 

  البحث عن أخبار االنبياء. 

اهل ما من ومها ليسا من ذرية عيسى عليه السالم وال من قومه فبان ا�

إن اهل الفرتة ميتحنون على الصراط فإن أطاعوا دخلوا  الفرتة بال شك، وان قيل:

اجلنة واال كانت االخرى فإن العلماء نصوا على ان الوالدين الشريفني لو قيل 

�متحا�ما فإ�ما من اهل الطاعة وأل�ما مل يثبت عنهما شرك بل كا� على احلنفية 

  م.دين جدمها ابراهيم عليه السال

ولقد ذهب اىل هذا القول مجع من العلماء منهم الفخر الرازي يف كتابه 

اسرار التنزيل استدل هذا الطريق بقوله تعاىل: الذي يراك حني تقوم وتقلبك يف 

كان يتقلب يف اصالب الساجدين   ملسو هيلع هللا ىلص) اي انه ٢١۸الساجدين (الشعراء :

  .املؤمنني

   ومما يدل على ان ا�ءه مل يكونوا مشركني: 



 ١٥٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 بعثتقال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  هريرة أيبيف صحيحه عن  البخاريرج أخ

   .فيه كنت  الذي القرن من بعثت حىت ، فقر� قر� آدم بين قرون خري من

أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ما افرتق الناس  أنس يف دالئل النبوة  عن البيهقيوأخرج 

فرقتني إال جعلين هللا يف خريمها، فأخرجت من بني أبوي، فلم يصبين شيء من عهد 

انتهيت إىل أيب  حىت اجلاهلية، وخرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن آدم

   .وأمي، فأ� خريكم نفسا وخريكم أ�

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مل يزل  قال: قال عباس ابنوأخرج أبو نعيم من طرق عن 

مصفى مهذ�، ال تنشعب  الطاهرة هللا ينقلين من األصالب الطيبة إىل األرحام

 األسقع بن واثلةوصححه عن  والرتمذي مسلموأخرج  .شعبتان إال كنت يف خريمها

 من واصطفى إمساعيل إبراهيم ولد من اصطفى هللا  إنقال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 هاشم بين قريش من واصطفى قريشا كنانة  بين من واصطفى كنانة  بين إمساعيل ولد

 السهمي يوسف بن محزة القاسم أبووقد أخرجه احلافظ  .هاشم بين من واصطفاين

لفظ: إن هللا اصطفى من ولد آدم إبراهيم يف فضائل العباس من حديث واثلة ب

واختذه خليال واصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل مث اصطفى من ولد إمساعيل نزار مث 

اصطفى من ولد نزار مضر مث اصطفى من مضر كنانة مث اصطفى من كنانة قريشا مث 

اصطفى من قريش بين هاشم مث اصطفى من بين هاشم بين عبد املطلب مث اصطفاين 

  .خائر العقىبدأورده احملب الطربي يف  بين عبد املطلب من

قال: قال رسول هللا صلى هللا ن ابن عباس يف طبقاته عوأخرج ابن سعد 

بنو هاشم  وخري بين مناف عليه وسلم: خري العرب مضر وخري مضر بنو عبد مناف

 كنت يف افرتق فرقتان منذ خلق هللا آدم إال وخري بين هاشم بنو عبد املطلب وهللا ما

   .خريمها

قال: قال رسول هللا صلى  عمر ابنوأبو نعيم عن  والبيهقي الطرباينوأخرج 

 آدم بين من واختار آدم بين اخللق من فاختار اخللق خلق هللا إنهللا عليه وسلم: 
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 هاشم بين قريش من واختار قريشا مضر من واختار مضر العرب نم واختار العرب

  .خيار إىل خيار من فأ� هاشم بين من واختارين

قال: قال  املطلب عبد بن عباس ابنعن  والبيهقيوحسنه  الرتمذيوأخرج 

 القبائل خلق حني مث خلقه خري من جعلين خلقين حني هللا إنرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 خلق حني مث أنفسهم خري من جعلين األنفس خلق وحني قبيلة خريهم من جعلين

   .نفسا وخريهم بيتا خريهم فأ� بيو�م خري من جعلين البيوت

ما عبد ايب وال جدي ويف هذا السياق يقول علي بن ايب طالب �: وهللا 

نوا قال كا ؟عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف صنما قط قيل فما كانوا  يعبدون

   .دين ابراهيم عليه السالم يصلون اىل البيت على

فليس بطاهر  اانه من كان كافر  ا االستدالل �حلديث فهو مبين علىوام

حلديث طهارة ا�ئه ويشمل معىن ا .وقد قال سبحانه وتعاىل إمنا املشركون جنس

  .وامهاته من الز�

نقلت كلمات وابيات من عبد هللا بن  عبد املطلب عند ما عرضت  

  فاطمة اخلثعمية نفسها عليه فقال ردا عليها: 

  واحلل الحل فأستبينه #اما احلرام فاملمات دونه 

  فكيف �ألمر الذي تبغينه #حيمي الكرمي عرضه ودينه     

وهو ابن مخس او ست سنني ونزلت  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب وروي ان امنة خرجت مع ا

وهم بين عدي بن النجار ومعها ام امين  ملسو هيلع هللا ىلص�ملدينة تزور اخواله اي اخوال جده 

وكان الرسول بعد اهلجرة يذكر امورا حدثت يف مقامه  .احلبشية فأقامت عندهم

تلفون وينظرون ايل فنظر خيهود ان امي نزلت يف تلك الدار وكان قوم من الي :ويقول

رجل من اليهود فقال � غالم ما امسك فقلت امحد فنظر اىل ظهري ومسعته  ايل

يقول هذا نيب هذه األمة مث راح اىل اخوانه فأخربهم فخافت امي علي فخرجنا من 

  .املدينة فلما كانت �ألبواء توفيت ودفنت فيها



 ١٦٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ابو نعيم يف دالئل النبوة عن امساء بنت رهم قالت شهدت امنة ام  وروى

يف علتها اليت ماتت  �ا ودمحم عليه الصالة والسالم غالم يقع له مخس  ملسو هيلع هللا ىلص النيب

  سنني عند رأسها فنظرت اىل وجهه وخاطبته بقوهلا:

  فأنت مبعوث اىل اال�م #إن صح ما ابصرت يف املنام   

  ان التواليها مع االقوام #فا� ا�اك عن االصنام   

يفين وا� ميتة وذكري �ق كل حي ميت وكل جديد �ل وكل كبري   :مث قالت

  وولدت طهرا.

وقال الزرقاين يف شرح املواهب نقال عن جالل الدين السيوطي تعليقا على   

وهذا القول منها صريح يف ا�ا كانت موحدة إذ ذكرت دين ابراهيم عليه  :قوهلا

السالم وبشرت ابنها �إلسالم من عند هللا فإن التوحيد هو اإلعرتاف �� وانه 

   .يك له والرباءة من عبادة األصنامالشر 

ما  :ملسو هيلع هللا ىلصوروى ابن عساكر عن ايب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال رسول هللا   

ولدتين بغي  قط منذ خرجت من صلب ادم ومل تنازعين االمم كابرا عن كابر حىت 

انه نسب كرمي واصل طاهر  ،خرجت من افضل حّيني من العرب هاشم وزهرة

السماء وأصلها يف االرض تؤيت اكلها كل حني �ذن ر�ا وشجرة طيبة فرعها يف 

  .رمحة للعاملني

مصريمها اىل النار فيحتج �حلديثني االول ما  ملسو هيلع هللا ىلصومن قال �ن والدي النيب   

عن انس � ان رجال قال: � رسول هللا اين ايب قال يف النار فلما قّفى  ١رواه مسلم

   .فقال ان ايب وا�ك يف النار

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن ايب هريرة � قال ٢لثاين ما رواه مسلموا  

  .استأذنت ريب ان استغفر ألمي فلم �ذن يل واستأذنته ان ازور قربها فأذن يل
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مل تتفق الرواة يف حديث  قال صاحب السرية احللبية عن احلديث االول:  

 -بدل ذالك- ملسو هيلع هللا ىلصانه قال  قوله فيه (ان ايب وا�ك يف النار) ففي رواية مسلم على

  .إذا مررت بقرب كافر فبشره �لنار ونصوا ان �قل هذه الرواية اثبت من �قل االوىل

ين والبيهقي من حديث سعد بن ايب وقاص ان اكذالك اخرج البزار والطرب   

حيثما  ملسو هيلع هللا ىلص: اين ايب فقال يف النار قال فأين ابوك قال ملسو هيلع هللا ىلصاعرابيا قال لرسول هللا 

بشره �لنار وهذا اإلسناد على شرط الشيخني و حيتمل انه قال مررت بقرب كافر ف

له  مل يتدارك اال بعد ما قفى فأتى ملسو هيلع هللا ىلصذالك ملصلحة اميان ذالك السائل بدليل انه 

  مبا هو شبيه املشاكلة.

وقال االمام السيوطي يف حديث سعد: هذا حديث صحيح وفيه فوائد:   

ومنها بيان جواب فيه  .ة الفتنة والردةكان اعرابيا وهو مظنة خشي  ،منها بيان السائل

ايهام وتورية إذ مل يصرح فيه �ن االب الشريف يف النار امنا قال حيثما مررت بقرب  

كافر فبشره �لنار وهذه مجلة ال تدل �ملطابقة على ذالك وإمنا قد يفهم منها 

  .حبسب السياق والقرائن وهذا شأن التورية وااليهامات

حبقيقة احلال وخمالفة ابيه ألبيه يف احملل الذي هو ان يفصح له  ملسو هيلع هللا ىلصفكره 

وملا كانت  ،فيه خشية ارتداده ملا جبلت عليه النفس من كراهية االستئثار عليهما

فأورد له جوا� مومها تطييبا لقلبه فكانت  ،عليه االعراب من غلظ القلب واجلفاء

  .هذه الطرق من طرق احلديث يف غاية اإلتقان

ليل األقوى ح من حيثيية الرواة لكن خمالف للدوحديث انس ولو ص  

) وهللا ١٥: وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال (االسراء: القطعي وهو قوله تعاىل

   .اعلم �لصواب

  )املسئلة السادسة يف اميان ايب طالب �(

منهم من قال  ،اختلف أهل العلم يف اميان ايب طالب بن عبد املطلب �  

  .نه مؤمن ومنهم من قال �نه كافر�



 ١٦٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وممن قال �ميانه الشيخ امحد زيين دحالن يف كتابه اسىن املطالب يف جناة 

ايب طالب وذكر فيه �ن من قال �ميانه من العلماء منهم الشيخ دمحم بن رسول 

الربزجني، والشيخ األجهوري والشيخ التلمساين واحلافظ السيوطي الشافعي، والشيخ 

احلسني املوصلي احلنفي والشيخ دمحم بن سالمة القضاعي واالمام القرطيب  امحد بن

  .١واالمام السبكي واالمام الشعراين

وقد الف الناس كتبا يف اميان ايب طالب منها بغية الطالب إلميان ايب طالب   

واثبات اسالم ايب طالب للشيخ دمحم  ،للشيخ الربزجني خمطوطا بدار الكتب املصرية

ا� طالب  ، والسهم الصائب لكبد من اذىه)١١٦١ندي احلنفي (ت:معني اهل

وغاية املطالب يف  ،)١٣٢۷للشيخ دمحم افندي بن حسن الصيادي الرفاعي (ت: 

 ،)١٢۸٥حبث اميان ايب طالب للشيخ علي كبري بن علي جعفر احلسيين (ت: 

ت: وفيض الواهب يف جناة ايب طالب للشيخ امحد فيض بن علي الرومي احلنفي (

  .) وغريها١٣٢۷

واما من قال بكفره فيستدل مبا روي عن ابن املسيب عن ابيه ان ا� طالب   

وعنده ابو جهل فقال اي عم قل ال اله اال هللا   ملسو هيلع هللا ىلصملا حضرته الوفاة دخل عليه النيب 

كلمة احاّج لك �ا عند هللا فقال ابو جهل وعبد هللا بن ايب امية � ا� طالب 

طلب فلم يزاال يكلمانه حىت قال اخر شيئ كلمهم به: على ترغب عن ملة عبد امل

ألستغفرن لك ما مل أُْنَه عنه فنزلت: ما كان للنيب  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب  ،ملة عبد املطلب

والذين امنوا ان يستغفر للمشركني ولو كانوا اويل قريب من بعد ما تبني ا�م اصحاب 

  .٣ومسلم ٢اجلحيم. ونزلت انك ال �دي من احببت رواه البخاري
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قال من قال �ميان ايب طالب: هذا حديث شاذ يف متنه ألن االية نزلت   

يف املدينة ووفاة ايب طالب كانت مبكة قبل اهلجرة اتفاقا كما ذكر ذالك ابن حجر 

  .١يف فتح الباري

جاء يف مسند االمام امحد عن  اواما االية ما كان للنيب االية فسبب نزوهل  

مسعت رجال يستغفر لوالديه ومها مشركان فذكرت ذالك  علي ابن ايب طالب قال:

  .٢فأنزل هللا: ما كان للنيب االية رواه امحد ملسو هيلع هللا ىلصللنيب 

ويستدل ايضا من قال بكفر ايب طالب حبديث عبد هللا بن احلارث قال   

ما اغنيت عن عمك؟ فإنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصحدثنا العباس بن عبد املطلب � قال للنيب 

قال: هو يف ضحضاح من �ر ولو ال ا� لكان يف الدرك حيوطك ويغضب لك 

  .األسفل من النار رواه البخاري

: ملسو هيلع هللا ىلصوروى مبثل هذا احلديث ابن سعد عن العباس � انه سأل رسول هللا   

  .٣ما ترجو أليب طالب قال كل اخلري ارجو من ريب رواه يف الطبقات

�ميان ايب طالب احلديث  فهذان احلديثان يعارض بعضه بعضا قال من قال  

االول رواه عبد هللا بن احلارث بن نوفل وهو أموي امه هند بنت ايب سفيان اخت 

  معاوية �. 

وكما علم يف التاريخ �نه وقع بني االموي وأل ايب طالب شيئ عظيم منذ 

ن غزوة بدر حني قام ابناء عبد املطلب محزة بن عبد املطلب وعلي بن ايب طالب ب

عبد املطلب وعبيدة بن احلرث بن عبد املطلب مبارزين برجال األموي عتبة بن ربيعة 

وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فقتل محزة عتبة وعلي شيبة واختلف بني عبيدة 

   .والوليد ضربتان مث قتل محزة وعلي الوليد
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ووقع بني ال ايب طالب واألموي شيئ عظيم ايضا يف احد حني فعلت هند   

عتبة شيئا قبيحا على جسد محزة ابن عبد املطلب حىت غضب به رسول هللا  تبن

  .ملسو هيلع هللا ىلص

مث وقع ايضا يف خالفة علي بن ايب طالب حني بغى معاوية بن ايب سفيان   

  .عتبة عليا رضي هللا عنهما تاو بن هند بن

واألقبح هو ما وقع يف كربالء حني قتل جيوش يزيد بن معاوية رجاال من   

حني خرج احلسني ابن علي رضي هللا عنهما  ملسو هيلع هللا ىلصلب وابناء رسول هللا ابناء ايب طا

  .كوفةالمع اثنني ومثانني من اهل بيته اىل 

فقاتلهم جيوش يزيد �ربعة االف مقاتل ومات يف هذا اليوم العاشر من   

 ،وعبد هللا بن علي بن ايب طالب ،وعلي االكرب بن احلسني ،احملرم احلسني بن علي

ودمحم بن علي بن  ،ن ايب طالب، وجعفر بن علي بن ايب طالبوعثمان بن علي ب

والقاسم بن احلسن بن علي  ،وابو بكر بن احلسن بن علي بن ايب طالب ،ايب طالب

وعون بن عبد هللا بن  ،واحلسن بن احلسن بن علي بن ايب طالب ،بن ايب طالب

قيل بن ايب وعبد الرمحن بن ع ،ومسلم بن عقيل بن ايب طالب ،جعفر بن ايب طالب

 ،ودمحم بن مسلم بن عقيل بن ايب طالب ،وجعفر بن عقيل بن ايب طالب ،طالب

   .وعبد هللا بن عقيل بن ايب طالب

فاحلديث الذي رواه االموي عن ايب طالب ال حيتج به النه متهم حبمية   

  .اجلاهلية ولو كان من حيث الرواة صحيحا

شعار ايب طالب يف مدح ومن أ. ويعرف ابو طالب بوقاره وبفصاحة شعره  

  ١ما يف تفسري القرطيب: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  أوسد يف الرتاب دفينا #وهللا لن يصلوا اليك جبمعهم حىت 
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 ١٦٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  وابشر بذاك وقر منك عيو� #فاصدع �مرك ما عليك غضاضة 

  ولقد صدقت وكنت قبل امينا #ودعوتين وعلمت انك �صحي 

  ينامن خري اد�ن الربية د #وعرضت دينا قد عرفت �نه 

  لوجدتين مسحا بذاك يقينا #لوال املالمة او حذار مسيئة 

حبه لعمه أيب طالب روي عن أنس بن مالك � قال  ملسو هيلع هللا ىلصوأظهر النيب   

 ملسو هيلع هللا ىلصوشكا اجلدب والقحط وأنشد ابيا� فقام رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصجاء اعرايب اىل النيب 

قت السماء �براقها حىت صعد املنرب فرفع يديه اىل السماء ودعا فما رد يديه حىت ال

: اللهم حوالينا ملسو هيلع هللا ىلصمث بعد ذالك جاءوا يضجون من كثرة املطر خوف الغرق فقال 

بدت نواجذه مث قال: � در ايب طالب لو كان حيا  حىت ملسو هيلع هللا ىلصوال علينا وضحك 

  لقرت عيناه، من ينشد� قوله ؟ فقال علي � كأنك تريد قوله:

  اليتامي عصمة لالرامل ِمثال #وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 

  .: اجل رواه البيهقيملسو هيلع هللا ىلصفقال 

على موت ايب طالب وزوجته خدجية يف السنة العاشرة  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حزن النيب   

  .عام احلزنالعام للبعثة ومسي ذالك 

ملا مات عمه  ملسو هيلع هللا ىلصوقال احلاكم يف املستدرك وتواترت األخبار ان رسول هللا   

 ملسو هيلع هللا ىلصبعد موته وملا رأى رسول هللا ابو طالب لقي هو واملسلمون أذى من املشركني 

  .١قريشا �جموا على أذيته قال � عم أسرع ما وجدت فقدك

ابيا� أليب  ٢سي يف تفسريه البحر احمليطوذكر ابو حيان اثر الدين االندل  

  طالب:

  عند ملم الزمان والكرب #إن عليا وجعفرا ثقيت     

  خيدله من يكون من حسيب #وهللا ال أخدل النيب وال     
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  اخي ألمي من بينهم وايب #ال ختذال وانصرا ابن عمكما     

فاإلميان �لنسبة أليب طالب � امر خمتلف فيه بني القولني ولكل قول   

دليل فال ينكر من قال بكفره وكذالك ال ينكر من قال �ميانه � وجزاه عن 

  .االسالم واملسلمني أحسن اجلزاء

  ) فضائل اهل بيت النبوةاملسئلة السابعة يف(

قال تعاىل : امنا يريد هللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وليطهركم   

: رمحت هللا وبركاته عليكم اهل البيت انه محيد ) وقال تعاىل٣٣. (االحزاب:تطهريا

  )۷٣(هود:  .جميد

يف  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما قال رأيت رسول هللا   

رفة وهو على �قته القصوى  خيطب فسمعته يقول: � ايها الناس اين حجته يوم ع

   .١تركت فيكم ما ان اخذمت به لن تضلوا كتاب هللا وعرتيت اهل بييت رواه الرتمذي

وقد جاء احلديث عن علي بن ايب طالب وزيد بن أرقم وايب سعيد اخلدري 

  .امجعنيعنهم  بن عوف وابن عباس رضي هللا تعاىل وايب هريرة وعمرو

يوما فينا  ملسو هيلع هللا ىلصوعن زيد بن أرقم رضي هللا تعاىل عنه قال: قام رسول هللا   

خطيبا مباء يدعى ُمخ�ا بني مكة واملدينة فحمد هللا واثىن عليه ووعظ وذكر مث قال: 

اما بعد اال ايها الناس فإمنا ا� بشر يوشك ان �يت رسول ريب فأجيب وا� �رك 

والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به  فيه اهلدى ثقلني اوهلما كتاب هللافيكم 

واهل بييت اذكركم هللا يف اهل بييت اذكركم هللا يف اهل بييت اذكركم هللا يف اهل بييت 

  .٢رواه مسلم

وعن ايب الطفيل رضي هللا تعاىل عنه قال مجع علي رضي هللا تعايل عنه   

يوم غدير  ملسو هيلع هللا ىلصم مسع رسول هللا الناس يف الرحبة مث قال هلم انشد هللا كل امرء مسل
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خم ما مسع ملا قام فقام �س كثري فشهدوا حني اخذه بيده فقال للناس: اتعلمون اين 

اوىل �ملؤمنني من انفسهم قالوا نعم � رسول هللا قال من كنت مواله فعلي مواله 

 والنسائي يف السنن ١اللهم وال من وااله وعاد من عاده رواه االمام امحد يف مسنده

  .٣وابن حبان يف صحيحه ٢الكربي

ن ايب طالب وهو حديث صحيح ورد عن عشرة الصحابة وهم علي ب

ايوب االنصاري وزيد بن أرقم والرباء بن عازب وبريدة بن  وسعد بن ايب وقاص وابو

  .هريرة � سعيد اخلدري وابو نس بن مالك وابواحلصيب وابن عباس وا

ن ايب طالب رضي هللا تعاىل عنه قال: والذي فلق وعن امري املؤمنني علي ب  

ايل ان ال حيبين اال مؤمن وال يبغضين اال  ملسو هيلع هللا ىلصاحلبة وبرأ النسمة انه لعهد النيب االمي 

وابو  ٩وابن حبان ٨وامحد ٧وابن ماجه ٦والنسائي ٥والرتمذي ٤منافق رواه مسلم

  .١٠يعلي

يقول لعلي ال  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا مسعت رس :وعن ام املؤمنني ام سلمة � قالت  

وابو يعلي  ١٢والرتمذي ١١يبغضك مؤمن وال حيبك منافق رواه االمام امحد يف مسنده

  .١يف مسنده
                                                           

١  ١۹٣۰٢  
٢  ۸٤٢٤  
٦  ٣۹٣١  
٤  ۷۸  
٣  ٥۷٣٦  
٥  ٦۰١۸  
١١٤  ٧  
٦٤٢  ٨  
٦  ٩۹٢٤  

٢  ١٠۹١  
٢٦٥  ١١۰۷  
٣  ١٢۷١۷  



 ١٦٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

والذي  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عنه قال ي هللا تعاىلوعن ايب سعيد اخلدري رض  

نفسي بيده ال يبغضنا اهل البيت رجل اال ادخله هللا النار رواه ابن حبان يف 

  .٢صحيحه

عنها ان النيب  نت ايب بكر الصديق رضي هللا تعاىلعن ام املؤمنني عائشة بو   

قال هلا � فاطمة اال ترضني ان تكوين سيدة نساء املؤمنني او سيدة نساء هذه  ملسو هيلع هللا ىلص

  .وغريهم ٥وامحد ٤ومسلم ٣االمة رواه البخاري

قالت عائشة لفاطمة رضي هللا  وعن ابن شهاب الزهري عن عروة قال:  

يقول سيدات نساء  ملسو هيلع هللا ىلص: اال ابشرك اين مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا عنهما بنت 

وخدجية بنت خويلد  ملسو هيلع هللا ىلصاهل اجلنة اربع مرمي بنت عمران وفاطمة بنت رسول هللا 

  .٦وأسية رواه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني

: احلسن واحلسني ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :وعن ايب سعيد اخلدري � قال  

  .٨والرتمذي ٧هل اجلنة رواه امحد يف مسندهسيدا شباب ا

ومعه  ملسو هيلع هللا ىلصخرج علينا رسول هللا  :عنه قال وعن ايب هريرة رضي هللا تعاىل  

 قه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حىتحسن وحسني هذا على عاتقه وهذا على عات

قال من احبهما فقد احبين ومن انتهى الينا فقال له رجل � رسول هللا انك حتبهما ف

                                                                                                                                      
٦  ١۹٤  
٦  ٢۹۷۸  
٦٢  ٣۸٥  
٢٤٥  ٤۰  
٢٦٤١٣  ٥  
٤  ٦۸٥٣  
١  ٧۰۹۹۹  
٣  ٨۷٦۸  



 ١٦٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وصححه احلاكم  ٢واحلاكم يف املستدرك ١هما فقد ابغضين رواه امحد يف مسندهابغض

  .ووافقه الذهيب

  )من هم اهل البيت(

واهل الكساء  ملسو هيلع هللا ىلصاهل البيت عند اهل السنة واجلماعة هم اوالد النيب   

  وازواجه وبنو هاشم وبنو املطلب وذريتهم.

وى امحد يف ر  :فلحديث اهل الكساء ملسو هيلع هللا ىلصفاما اهل الكساء واوالد النيب  

كان يف بيتها فأتت فاطمة بربمة فيها خزيرة   ملسو هيلع هللا ىلصمسنده عن ام سلمة ان النيب 

فدخلت �ا عليه فقال هلا ادعي زوجك وابنيك قالت فجاء علي واحلسن واحلسني 

فدخلوا عليه فجلسوا �كلون من تلك اخلزيرة وهو على منامة له على دكان حتته  

(امنا يريد  :ة فأنزل هللا عز وجل هذه االيةكساء خيربي قالت وا� اصلي يف احلجر 

هللا ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهريا) قالت فأخذ فضل الكساء 

فغشاهم به مث اخرج يده فألوى �ا السماء مث قال ان هؤالء اهل بييت وخاصيت 

فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا اللهم هؤالء اهل بييت وخاصيت فاذهب عنهم 

س وطهرهم تطهريا قالت فأدخلت رأسي البيت فقلت وا� معكم � رسول هللا ؟ الرج

  .٣قال انك اىل خري انك اىل خري

: وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج ىلفمن قوله تعا ملسو هيلع هللا ىلصواما أزواج النيب   

اجلاهلية االوىل واقمن الصالة واتني الزكاة واطعن هللا ورسوله امنا يريد هللا ليذهب 

  .)٣٣اهل البيت ويطهركم تطهريا (االحزاب:  عنكم الرجس

                                                           
١  ۹٦۷٣  
٤  ٢۷۷۷  
  ٢۹٢ص :   ٦مسند امحد   ج :   ٣



 ١٧٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

بناء على احلديث الذي يرويه البخاري امنا بنو فواما بنو هاشم وبنو املطلب   

: فهو دمحم بن عبد هللا بن ملسو هيلع هللا ىلص. فهاشم جد النيب ١املطلب وبنو هاشم شيئ واحد

  .عبد املطلب بن هاشم ومطلب اخو هاشم

اجبة وهم ال العباس بن عبد وبنو هاشم فهم من حرم عليهم الصدقة الو   

املطلب وال عقيل بن ايب طالب وال علي بن ايب طالب وال جعفر بن ايب طالب 

فبنو هاشم نسله حمصور يف عبد املطلب ألنه   وال احلارث بن عبد املطلب.

  .ليس له نسل من غري عبد املطلب

طيبا فينا يوما خ ملسو هيلع هللا ىلصقام رسول هللا  :امحد عن زيد بن أرقم � قال روى  

مباء يدعي ُمخ�ا بني مكة واملدينة فحمد هللا تعاىل واثين عليه ووعظ وذكر مث قال اما 

بعد اال � ايها الناس امنا ا� بشر يوشك ان �تيين رسول ريب عز وجل فأجيب واين 

 دي والنور فخذوا بكتاب هللا تعاىل�رك فيكم ثقلني اوهلما كتاب هللا عز وجل فيه اهل

وا به فحث على كتاب هللا ورغب فيه قال واهل بييت اذكركم هللا يف اهل واستمسك

بييت اذكركم هللا يف اهل بييت اذكركم هللا يف اهل بييت فقال له ُحَصني ومن اهل بيته � 

زيد اليس نسائه من اهل بيته قال ان نسائه من اهل بيته ولكن اهل بيته من حرم 

علي وال عقيل وال جعفر وال عباس قال الصدقة بعده قال ومن هم قال هم ال 

  .٢اكل هؤالء حرم الصدقة قال نعم رواه امحد

سبون اىل السيد علوي بن عبيد هللا بن تومن بين هاشم سادة �علوي املن  

امحد املهاجر بن عيسى بن دمحم بن علي بن جعفر الصادق بن دمحم الباقر بن علي 

عنهم وابن  يب طالب رضي هللا تعاىلن علي بن ازين العابدين بن احلسني السبط ب

   .ملسو هيلع هللا ىلصفاطمة الزهراء بنت دمحم رسول هللا 

                                                           
٢  ١۹۰۷  
١  ٢۸٤٦٤  



 ١٧١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

هذه الطائفة نشأوا يف حضر موت مث انتشر بعض منهم اىل جاوة يف القرن 

الرابع عشر امليالدي يدعون االسالم منهم الشيخ السيد مالك ابراهيم دفن بكرسيك 

يد جعفر الصادق دفن بقدس والشيخ السيد رمحة هللا دفن بسواربيا والشيخ الس

والشيخ السيد عني اليقني دفن بكرسيك والشيخ الشريف هداية هللا دفن بشربون 

والشيخ السيد اضايف مهدي دفن بشربون والشيخ الشريف حسن الدين الكرواين 

دفن بكراواغ  فذريتهم االن من اهل البيت الذين حيرم هلم اخذ الصدقات وقيل جيوز 

  .للمضطر

   .هم بعد ثالثة قرون من السادات احلضرمية ال بن حيىي و غريهموجاء بعد 

فلهن فضل ومزية عن بقية نساء املسلمني بنص القران  ملسو هيلع هللا ىلصواما أزواج النيب   

� نساء النيب لسنت كأحد من النساء ان اتقينت فال  الكرمي يف سورة االحزاب:

  )٣٢حزاب: ختضعن �لقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا (اال

وهن امهات املسلمني  كما قال هللا تعاىل: النيب اوىل �ملؤمنني من انفسهم    

  )٦وازواجه امها�م االية (االحزاب: 

وهن خدجية بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وعائشة بنت ايب بكر،   

وحفصة بنت عمر بن اخلطاب، وزينب بنت خزمية، وام سلمة هند بنت ايب امية، 

حش، و جويرية بنت احلارث، وام حبيبة، ورحيانة بنت زيد، وصفية وزينب بنت ج

  .بنت حي، وميمونة بنت احلارث، ومارية القبطية، رضي هللا تعاىل عنهن

واما اوالد رسول هللا فهم قاسم وعبد هللا وابراهيم وفاطمة الزهراء ورقية وام    

  .كلثوم وزينب رضي هللا تعايل عنهم

  )ملسو هيلع هللا ىلصل صحابة رسول هللا املسئلة الثامنة يف فضائ(

والسابقون االولون من املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم  قال هللا تعاىل:  

�حسان � ورضوا عنه واعد هلم جنات جتري حتتها اال�ار خالدين فيها ابدا ذالك 

 وقال تعاىل: لقد رضي هللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت )١٥الفوز العظيم (التوبة:



 ١٧٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

. )١۸الشجرة فعلم ما يف قلو�م فانزل السكينة عليهم وا��م فتحا قريبا (الفتح:

دمحم رسول هللا والذين معه اشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا  وقال تعاىل:

سجدا يبتغون فضال من هللا ورضوا� سيماهم يف وجوههم من اثر السجود ذالك 

يل كزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجن

سوقه يعجب الزراع ليغيظ �م الكفار وعد هللا الذين امنوا وعملوا الصاحلات منهم 

  .)٢۹مغفرة واجرا عظيما (الفتح: 

ال تسبوا  :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :عن ايب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال  

ثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم صحايب فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مأ

  .١وال نصيفه

قال: خري الناس قرين مث الذين يلو�م  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن مسعود � عن النيب   

  .٢مث الذين يلو�م

: النجوم امنة للسماء فإذا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :وعن ايب بردة � قال  

فإذا ذهبت اتى اصحايب ما  ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وا� امنة ألصحايب

  .٣يوعدون

وعن ايب راكة قال صليت خلف علي صالة الفجر فلما سلم انفلت عن   

ميينه مث مكث كأن عليه كآبة حىت إذا كانت الشمس على حائط املسجد قيد رمح 

فما أرى اليوم شيئا يشبههم كانوا يصبحون ضمرا  ملسو هيلع هللا ىلصقال لقد رأيت اصحاب دمحم 

مثال ركب املعزى قد �توا هللا سجدا وقياما يتلون كتاب هللا و شعثا غربا بني اعينهم ا

                                                           
  ٣٤۷۰البخاري   ١
  ٢٥۰۹البخاري   ٢
  ٢٥٣١مسلم   ٣



 ١٧٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يراوحون بني جباههم واقدامهم فإذا اصبحوا ذكروا هللا مادوا  كما متيد الشجر يف يوم 

  .١الريح فهملت اعينهم حىت تبتل ثيا�م

: هللا هللا يف ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  :وعن عبد هللا بن مغفل املزين � قال  

حايب هللا هللا يف اصحايب التتخذوهم غرضا بعدي فمن احبهم فبحيب احبهم ومن اص

ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاين ومن اذاين فقد اذى هللا تبارك وتعاىل 

  .٢ومن اذى هللا فيوشك ان �خذه

موعظة  ملسو هيلع هللا ىلصوعن ايب جنيح العر�ض بن سارية � قال وعظنا رسول هللا   

نها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا � رسول هللا كأ�ا موعظة مودع وجلت م

فأوصنا قال: اوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وان �مر عليكم عبد فإنه من 

يعيش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم  بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني 

ن كل بدعة ضاللة رواه ابو داود عضوا عليها �لنواجد وا�كم وحمد�ت االمور فإ

  .والرتمذي وقال حديث حسن صحيح

بعثه على  ملسو هيلع هللا ىلصان النيب  :وعن عمرو بن العاص رضي هللا تعاىل عنه قال  

جيش ذات السالسل قال فأتيته فقلت اي الناس احب اليك قال عائشة فقلت من 

 ٣ريالرجال فقال ابوها قلت مث من قال عمر بن اخلطاب فعد رجاال رواه البخا

  .٤ومسلم

                                                           
  ۷٦\١ابو نعيم يف احللبة   ١
  ٥٤\٥رواه امحد   ٢
٣٦٦٢  ٣  
٢٣  ٤۸٤  



 ١٧٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن دمحم بن احلنفية قال قلت أليب اي الناس خري بعد رسول هللا   

ابو بكر قلت مث من قال مث عمر وخشيت ان يقول عثمان قلت مث انت ؟ قال ما 

  .١ا� اال رجل من املسلمني رواه البخاري

إن هللا جعل احلق على لسان عمر  :قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر ان رسول هللا   

  .٢رواه الرتمذيوقلبه 

ن ان عائشة � وعن عطاء وسليمان بن يسار وايب سلمة بن عبد الرمح  

مضطجعا يف بييت كاشفا عن فخذيه او ساقيه فاستأذن  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول هللا   قالت:

ابو بكر فأذن له وهو على تلك احلال فتحدث مث استأذن عمر فأذن له وهو كذالك 

قال دمحم يعين ايب  - وسوى ثيابه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا فتحدث مث استأذن عثمان فجلس 

فدخل فتحدث فلما خرج قالت  - حرملة الراوي عنهم وال اقول ذالك يف يوم واحد

عائشة دخل ابو بكر فلم �تش له ودخل عمر ومل تباله مث دخل عثمان فجلست 

  .٣وسويت ثيابك فقال اال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة رواه مسلم

انه قال: ما يدريك لعل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصبن ايب طالب عن النيب دمحم  روي عن علي  

  .٤قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه مسلم

  واما امساء أهل بدر من املهاجرين: 

  ملسو هيلع هللا ىلصنبينا دمحم ف.  ١

  . ومحزة بن عبد املطلب ٢

  . وعلي بن ايب طالب ٣

  . وزيد بن حارثة ٤

                                                           
٣٦  ١۷١  
٢  ٢۹۰۸  
٢٤  ٣۰١  
٤    



 ١٧٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وابو مرثد الغنوي ٥

  . ومرثد بن ايب مرثد الغنوي ٦

  ملسو هيلع هللا ىلص. وأَنَسه موىل النيب  ۷

  ملسو هيلع هللا ىلص. ابو كبشة موىل النيب  ۸

  ملسو هيلع هللا ىلصوقيل مملوكه  ملسو هيلع هللا ىلص. وشقران موىل النيب  ۹

  . وعبيدة بن احلارث ١۰

  الطفيل بن احلارث و. ١١

  . واحلصني بن احلارث ١٢

  . وِمسطح بن ا�ثة ١٣

  . وابو حديفة بن عتبة ١٤

  ة. وسامل موىل ايب حديف ١٥

  . وعبد هللا بن جحش االسدي ١٦

  . وعكاشة بن حمصن االسدي ١۷

  . وابو ِسنان بن حمصن االسدي ١۸

  . وسناب بن ايب سنان االسدي ١۹

  . وشجاع بن وهب االسدي ٢۰

  . وعقبة بن وهب االسدي ٢١

  . وربيعة بن اكثم االسدي ٢٢

  . وحمرز بن نضلة االسدي ٢٣

  . ويزيد بن رقبش االسدي ٢٤

  بد بن محرية االسدي . وار  ٢٥

  . وثقف بن عمرو السلمي ٢٦

  . ومالك بن عمرو السلمي ٢۷



 ١٧٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . ومدالج بن عمرو السلمي ٢۸

  . وعتبة بن غزوان املازين ٢۹

  . وخباب موىل عتبة ٣۰

  . ومصعب بن عمري ٣١

  . وسويبط بن سعد ٣٢

  . والزبري بن العوام ٣٣

  . وحاطب بن ايب بلتعة ٣٤

  اطب. وسعد بن خوىل موىل ح ٣٥

  . وطليب بن عمري ٣٦

  . وعبد الرمحن بن عوف ٣۷

  . وسعد بن ايب وقاص ٣۸

  . وعمري بن ايب وقاص ٣۹

  . واملقداد بن عمرو الكندي ٤۰

  . ومسعود بن ربيعة القاري ٤١

  . وذو الشمالني بن عبد عمرو اخلزاعي ٤٢

  . وعبد هللا بن مسعود اهلذيل  ٤٣

  . وحباب بن االرت التميمي ٤٤

  بكر الصديق . وابو ٤٥

  . وبالل بن ر�ح احلبشي ٤٦

  . وعامر بن مهرية االزدي ٤۷

  . وصهيب بن سنان الرومي ٤۸

  . وابو سلمة بن عبد االسد ٤۹

  . ومشاس بن عثمان ٥۰



 ١٧٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . واألرقم بن ايب األرقم ٥١

  . وعمار بن �سر العنسى ٥٢

  . ومعتب بن عوف اخلزاعي ٥٣

  . وعمر بن اخلطاب ٥٤

  ب. وزيد بن اخلطا ٥٥

  . وعمرو بن سراقة ٥٦

  . ومهجع بن صاحل العكي ٥۷

  . وعامر بن ربيعة الغنزي ٥۸

  . وواقد بن عبد هللا التميمي ٥۹

  . وخوىل بن ايب خويل اجلعفي ٦۰

  . وعاقل بن البكري الليثي ٦١

  . وعامر بن البكري الليثي ٦٢

  . وخالد بن البكري الليثي ٦٣

  . وا�س بن البكري الليثي ٦٤

  ان بن مظعون. وعثم ٦٥

  . وعبد هللا بن مظعون ٦٦

  . وقدامة بن مظعون ٦۷

  . والسائب بن عثمان ٦۸

  . ومعمر بن احلارث ٦۹

  . وخنيس بن حدافة ۷۰

  . وعبد هللا بن خمرمة ۷١

  . وعبد هللا بن سهيل ۷٢

  . وابو سربة بن ايب رهم ۷٣



 ١٧٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وحاطب بن عمرو ۷٤

  . وعمري بن عوف ۷٥

  . وسعد بن خولة ۷٦

  و عبيدة بن اجلراح. واب ۷۷

  . وسهيل بن بيضاء ۷۸

  . وصفوان بن بيضاء ۷۹

  . ومعمر بن ايب سرح ۸۰

  . وعباض بن زهري ۸١

  . وعمرو بن ايب عمرو ۸٢

  اما من األنصار األوس فهم: و

  . سعد بن معاذ ١

  . وعمرو بن معاذ  ٢

  . واحلارث بن اوس بن معاذ ٣

  . واحلارث بن انس بن رافع ٤

  بن مالك. وسعد بن زيد  ٥

  . وسلمة بن سالمة بن وقش ٦

  . وعباد بن بشر ۷

  . وسلمة بن �بت ۸

  . ورافع بن يزيد بن كرز ۹

  و ابو اهليثم بن التيهان . ١۰

  . وعبد هللا بن سهل بن زيد ١١

  . ودمحم بن مسلمة ١٢

  . ومسعود بن سعد بن عامر ١٣



 ١٧٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وابو عبس بن جري ١٤

  . وسلمة بن اسلم ١٥

  نيار البلوي . وابو بردة بن ١٦

  . وقتادة بن النعمان ١۷

  . وعبيد بن أوس بن مالك ١۸

  . ونصر بن احلارث بن عبيد ١۹

  . وعبد هللا بن طارق البلوي  ٢۰

  . ومعتب بن عبيد البلوي ٢١

  . وسعد بن خيثمة ٢٢

  . واملنذر بن قدامة بن احلارث ٢٣

  . ومالك بن قدامة بن احلارث ٢٤

  . ومتيم موىل سعد بن خيثمة ٢٥

  . ومبشر بن عبد املنذر ٢٦

  . ورفاعة بن عبد املنذر ٢۷

  . وسعد بن عبيد بن النعمان ٢۸

  . وعومي بن ساعدة ٢۹

  . وثعلبة بن حاطب ٣۰

  . ورافع بن عنجدة ٣١

  . وعبيد بن ايب عبيد البلوي ٣٢

  . وعاصم بن �بت ٣٣

  . ومعتب بن قشري ٣٤

  . وعمري بن معبد ٣٥

  . وابو مليل بن االزعر ٣٦



 ١٨٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وأنيس بن قتادة ٣۷

  . ومعن بن عدي البلوي ٣۸

  . و�بت بن أقرم البلوي ٣۹

  . وزيد بن أسلم البلوي ٤۰

  . وعبد هللا بن سلمة البلوي ٤١

  . وربعى بن رافع البلوي ٤٢

  . وجرب بن عتيك ٤٣

  . والنعمان بن نصر البلوي ٤٤

  . ومالك بن منيلة املزين ٤٥

  . واملنذر بن دمحم بن عقبة ٤٦

  ابو عقيل بن عبد هللا البلوي. و  ٤۷

  . وسهل بن حنيف ٤۸

  . وعبد هللا بن جبري ٤۹

  . واحلارث بن النعمان بن امية ٥۰

  . وابو الضياح بن �بت بن النعمان ٥١

  . والنعمان بن خزمة بن النعمان ٥٢

  . وابو حنة بن عمرو بن �بت ٥٣

  . وعاصم بن قيس بن �بت ٥٤

  . وسامل بن عمري ٥٥

  نصار اخلزرج فهم:اما من األ و

  ابو ايوب األنصاري.  ١

  . و�بت بن خالد ٢

  . وعمارة بن حازم ٣



 ١٨١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وسراقة بن كعب ٤

  . وحارثة بن النعمان ٥

  .و سليم بن قيس ٦

  . وسهيل بن رافع ۷

  . وسعود بن أوس ۸

  . وخزمية بن أوس ۹

  .و رافع بن احلارث ١۰

  . ومعاذ بن احلارث ١١

  . ومعوذ بن احلارث ١٢

  عوف بن احلارث. و  ١٣

  . والنعيمان بن عمرو  ١٤

  . وعامر بن خملد ١٥

  . وعبد هللا بن قيس ١٦

  . وعدي بن ايب الزغباء ١۷

  . ووديعة بن عمرو اجلهين ١۸

  . وابو احلمراء موىل ال عفراء ١۹

  . وايب بن كعب ٢۰

  . وانس بن معاذ ٢١

  . وابو طلحة األنصاري ٢٢

  . وأوس بن �بت ٢٣

  �بت . وابو شيخ بن ٢٤

  . وثعلبة بن عمرو ٢٥

  . وسهل بن عتيك ٢٦



 ١٨٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وحارثة بن سراقة ٢۷

  . وعمرو بن ثعلبة ٢۸

  . وحمرز بن عامر ٢۹

  . وسليط بن قيس ٣۰

  . وابو سليط بن ايب خارجة ٣١

  . وعامر بن امية ٣٢

  . وابو األعور األنصاري ٣٣

  . وقيس بن اسكن ٣٤

  . وسليم بن ملحان ٣٥

  . وحرام بن ملحان ٣٦

  . وسواد بن غزية البلوي ٣۷

  . وقيس بن ايب صعصعة ٣۸

  . وعبد هللا بن كعب ٣۹

  . وابو داود عمري بن عامر ٤۰

  . وسراقة بن عمرو ٤١

  . وقيس بن خملد بن ثعلبة ٤٢

  . وعصيمة األسدي ٤٣

  . والنعمان بن عبد عمرو ٤٤

  . والضحاك بن عبد عمرو ٤٥

  . وجابر بن خالد ٤٦

  . وكعب بن زيد ٤۷

  ليم بن احلارث. وس ٤۸

  . وسعيد بن سهيل ٤۹



 ١٨٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وجبري بن اىب جبري العبسى ٥۰

  . وسعد بن ربيع ٥١

  . وخارجة بن زيد ٥٢

  . وعبد هللا بن رواحة ٥٣

  . وخالد بن سويد ٥٤

  . وبشري بن سعد ٥٥

  . ومساك بن سعد ٥٦

  . وسبيع بن قيس ٥۷

  . وعبادة بن قيس ٥۸

  . ويزيد بن احلارث ٥۹

  يد عدرية. وعبد هللا بن ز  ٦۰

  . وحريث بن زيد ٦١

  . وخبيب بن اساف ٦٢

  . وسفيان بن نسر ٦٣

  . ومتيم بن يعار ٦٤

  . وعبد هللا بن عمري ٦٥

  . وعبد هللا بن الربيع ٦٦

  . وعبد هللا بن عبس ٦۷

  . وعبد هللا بن عرفطة ٦۸

  . وعبد هللا بن عبد هللا بن ايب بن سلول ٦۹

  . واوس بن خوىل ۷۰

  . وزيد بن وديعة ۷١

  . ورفاعة بن عمرو ۷٢



 ١٨٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . ومعبد بن عبادة ۷٣

  . وعقبة بن وهب الغطفاين ۷٤

  . وعامر بن سلمة البلوي ۷٥

  . وعاصم بن العكري املزين ۷٦

  . وعبادة بن صامت ۷۷

  . واوس بن صامت ۷۸

  . والنعمان بن مالك ۷۹

  . ومالك بن الدخشم ۸۰

  . ونوفل بن ثعلبة ۸١

  . وعتبان بن مالك ۸٢

  وبرة . ومليل بن ۸٣

  . و�بت بن هزال ۸٤

  . والربيع بن ا�س ۸٥

  . وودفة بن ا�س ۸٦

  . واحلارث بن خزمة ۸۷

  . وا�ذر بن ز�د البلوي ۸۸

  . وعبدة بن احلسحاس البلوي ۸۹

  .و حباث بن ثعلبة البلوي ۹۰

  . وعبد هللا بن ثعلبة البلوي ۹١

  . وعتبة بن ربيعة البهرائي ۹٢

  . وعمرو بن ا�س الغساين ۹٣

  . وابو دجانة مساك بن خرشة ۹٤

  . واملنذر بن عمرو ۹٥



 ١٨٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وابو اسيد الساعدي ۹٦

  . ومالك بن مسعود ۹۷

  . وعبد رب بن حق ۹۸

  . وز�د بن كعب اجلهين ۹۹

  .و ضمرة بن عمرو اجلهين ١۰۰

  . وكعب بن مجاز اجلهين ١۰١

  . وبسبس بن عمرو اجلهين ١۰٢

  . وعبد هللا بن عمرو بن حرام ١۰٣

  وخراش بن الصمة.  ١۰٤

  . وعمري بن احلمام ١۰٥

  . ومعاد بن عمرو بن اجلموح ١۰٦

  . وخالد بن عمرو بن اجلموح ١۰۷

  . واحلباب بن منذر ١۰۸

  . وعقبة بن عامر بن �يب ١۰۹

  . و�بت بن اجلذع ١١۰

  . وعمري بن احلارث بن ثعلبة  ١١١

  . ومتيم موىل خراش بن الصمة ١١٢

  . وحبيب بن االسود ١١٣

  . وبشر بن الرباء بن معرور ١١٤

  . وعبد هللا بن اجلد بن قيس ١١٥

  . وسنان بن صيفي ١١٦

  . وعتبة بن عبد هللا بن صخر ١١۷

  . والطفيل بن مالك بن خنساء ١١۸



 ١٨٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . والطفيل بن النعمان ١١۹

  . وعبد هللا بن عبد مناف بن النعمان ١٢۰

  . وجابر بن عبد هللا بن ر�ب ١٢١

  . وخليد بن قيس ١٢٢

  .و زيد بن املنذر ١٢٣

  . ومعقل بن املنذر ١٢٤

  . وعبد هللا بن النعمان  ١٢٥

  . وجبار بن الصخر ١٢٦

  . والضحاك بن حارثة ١٢۷

  . وسواد بن يزيد ١٢۸

  . وحارجة بن محري ١٢۹

  . وعبد هللا بن محري ١٣۰

  . والنعمان بن سنان ١٣١

  . وقطبة بن عامر ١٣٢

  . ويزيد بن عامر ١٣٣

  عمرو . وسليم بن ١٣٤

  . وثعلبة بن عنمة ١٣٥

  . وعبس بن عامر ١٣٦

  . وابو اليسر كعب بن عمرو ١٣۷

  . وسهل بن قيس ١٣۸

  . وعنرتة السلمي ١٣۹

  . ومعبد بن قيس ١٤۰

  . ومعاذ بن جبل ١٤١



 ١٨٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  . وقيس بن حمصن ١٤٢

  . واحلارث بن قيس بن خلدة ١٤٣

  . وجبري بن ا�س ١٤٤

  . وابو عبادة سعد بن عثمان ١٤٥

  عقبة بن عثمان. و  ١٤٦

  . وذكوان بن عبد قيس ١٤۷

  . ومسعود بن خالد ١٤۸

  .و عباد بن قيس بن عامر ١٤۹

  .و اسعد بن يزيد ١٥۰

  . والفاكه بن بشر ١٥١

  . ومعاذ بن ماعص ١٥٢

  . وعائد بن ماعص ١٥٣

  . ومسعود بن سعد ١٥٤

  . ورفاعة بن رافع ١٥٥

  . وخالد بن رافع ١٥٦

  . وعبيد بن زيد ١٥۷

  د بن لبيد. وز� ١٥۸

  . وخليفة بن عدي ١٥۹

  . وفروة بن عمرو ١٦۰

  . ورخلية بن ثعلبة ١٦١

  . وخالد بن قيس بن مالك ١٦٢

  . و رافع بن معلي ١٦٣

  وما يلي من مل يشهدوا املعركة وضرب هلم بسهم وهم:



 ١٨٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وطلحة بن عبيد هللا ألمر  ملسو هيلع هللا ىلصعثمان بن عفان ملرض زوجته رقية بنت دمحم 

عري قريش القادمة من الشام وسعيد بن زيد كذالك مع النيب ا�ه يف طلب خرب 

اىل  ه �لرجوع اىل املدينة بعد خروجهوابو لبابة بن عبد املنذر ألمر النيب ا� طلحة

بدر واحلارث بن حاطب ألمر النيب ا�ه يف شيئ وعاصم بن عدي البلوي لكسر 

الصمة   واحلارث بن حلق به وخوات بن جبري كذالك لكسر حلق به يف الروحاء

  كذالك.

أن مجلة من شهد املعركة، ومن ضرب له النيب دمحم بسهم وهو  الواقديقال 

يس هلا من املزا� واخلواص ما ل فإن قال بعضهم:. رجالثالمثائة وثالثة عشر  غائب

لغريها من أمساء البشر يف غياهب الكرب املدهلمات، وكثري من األولياء قد أعطوا 

  . الوالية بربكة أمسائهم، كما يف جالية الكرب

هل بدر ان يقول: اللهم اين اسالك و اتوسل اليك ومن كيفية التوسل �

و بسيد� اىب بكر  جباه نبيك ورسولك وحبيبك وعظيم القدر عندك سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

  الصديق � اىل اخر االمساء مث يدعو �ذا الدعاء:

  بسم هللا الرمحان الرحيم وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

رجعت إىل رّ�ا راضية مرضية تسرح يف  الىت أيّتها األرواح الطاهرة والّنفوس الزكّية

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ورضي مطمئّنة.  وترد أ�ارها مستبشرة ر�ض اجلّنة

بنظرة  وأغيثو� هللا عنكم وأرضاكم أمّدو� بنفحة وأسعدو� بلمحة وأعينو� بقّوة وأَْيد

ون أّ�ا ومعتقد ستمسكون من حّبكم �لعروة الوثقىفإنّنا م تدفع عّنا كل مكر وَكْيد

شاء هللا  ووقاية من كل سوء إن ةلنا عند هللا خري وأبقى ومعتصمون منه �قوى ذريع

يف مهّماته إىل هللا تعاىل  واملتوّسل بكم حصينة منيعة فحماكم لكل قاصد رحيب

 ين �عوا أنفسهم يف سبيل هللا وبذلوا مهجهم يف حب رسول هللافأنتم الذ مصيب

م ه: إعملوا ما شئتوقال هلم على لسان نبيّ   تعاىل مزا�هم يف حمكم التنزيلوذََكر هللا

فقد غفرت لكم فشمل ذلك كل كثري وقليل أنتم الوسائل إىل احلبيب األعظم أنتم 
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 عرى حمّبتكم اليت ليس هلا انفصامحنن مستمسكون بوثيق  الشفعاء عند العزيز األكرم

ل إىل كل مرام فا�ضوا لكشف غّمتنا وإ�رة ومعتصمون حببل وفائ كم وجندتكم املوّصِ

عن طريق رشاد� العوائق واملتاعب اللهم وصرفتنا  ائبدجنتنا فقد تفاقمت علينا املص

الدرجات و� جميب الدعوات و� رفيع  � واهب العطا� و� عاملا �ألسرار واخلفا�

ونكّرر التوّسل إليك �كرم اخللق عليك و�صحابه أهل بدر  إنّنا نضرع إليك

يف محاك الذي ال يرام فقة قلوبنا وشهداء أحد املقرّبني إليك أن جتعلنا ومن حتويه ش

وسرتك الذي ال  ووقايتك الكافية اليت ال تدرك وجوارك الذي ال خيفر وال يضام

تضرب علينا سرادقات أن  وحصنك الشامخ املنيع وودائعك اليت ال تضيع يهتك

ور وحتجبنا بن حفظك وعنايتك وتغطّينا بكنفك وسرتك وأن تقينا شّر األشرار

وترّد عنّا كل سهم  ن تعقد عّنا كلَّ لسان �طق بشرّ وأ ارعظمتك من الظََّلَمة والفجّ 

 ر إلينا �حلسد رامق وكلَّ قلب إلينا �لعداوة خافقوأن تعمَي عّنا كلَّ بص � بضرّ مار 

ق عليه فسيح األرض وواسع وتضيّ  هر� قهرًا مينعه الراحة والقراروأن تقهر َمْن يريد ق

وتغّل أيدي أعدائنا  ة احللم واللطف واْلَمهلعن دائر  وأن خترج كلَّ مؤذ لنا األقطار

ون لنا وتك ل وأن تكفينا كل �غ وشامتوتربط على قلو�م وال تبلِّْغهم فينا األم

بطن وأن تعصمنا من شرور الفنت ما ظهر منها وما  ِعَوًضا عن كل هالك وفائت

 نسألك اللهم إ�ّ  قلوبنا من احلسد واألحقاد واإلحنوتنّقي  ومن األنكاد واحملن

وأن جتعل لنا يف قلوب  حبّقهم عليك أن تغنينا عّمن سواك ومتّد لنا يف العيش مّدا

ْين وال تكلنا إىل أنفسنا وأن تقضي عّنا احلقوق والدّ  ّداأوليائك وعبادك املومنني و 

تقّبل مّنا ما وت طرفة عني وأن تغفر لنا ذنوبنا وتطّيب لنا كْسَبنا وأن تقيل لنا العثرات

 وحتول بيننا وبني وذريّتنا من الظلمات إىل الّنور وأن خترجنا من احلسنات وفّقته

ة وأن حتيينا حيا املعاصي �عظم ُجنَّة وأحصن سور وأن جتعل اإلسالم منتهى رضائنا

طّيبة معافني يف ديننا ودنيا� ال آيسني من فضلك ورمحتك وال مقنَّطني من عفوك 

وأن تدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلني.  يقنيورأفتك وأن ترزقنا اإل�بة وحسن ال
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اللهّم اغفر لنا ولوالدينا وأوالد� ومشائخنا وإخواننا يف الدين وأصحابنا وملن أحسن 

اللهم بّلغ جامع  سلمني واملسلمات � رّب العاملنيإلينا من املومنني واملومنات وامل

وسامعها غاية ما  رئهاوقا ا من فضلك وكرمك مجيع ما يتمّناههذه األمساء وكاتبه

حصينا وافتح له فيما يروم فتحا مبينا  واجعل له من محايتك حصنا يرجوه من مواله

ونكّرر التوّسل �حّب اخللق إليك و�صحابه أهل بدر وشهداء  اللهم إّ� نضرع إليك

بني لديك أن تنصر اإلسالم وأسرته وحتّصن اإلسالم وحوزته وتسّدد ثغور أحد املقرّ 

وترضى عنّا  وترمحنا  وتعلي كلمة احلّق والدين وأن تعفو عّنا وتغفر لنااملسلمني

عبادك املومنني � أرحم الرامحني اللهّم واجعل أفضل ووالدينا ومشائخنا وسائر 

شرف  صلواتك وأمنى بركاتك وأوىف تسليماتك على الوسيلة العظمى والّنعمة الكربى

ْن على مَ  ال� حمّمد سلطان مملكتك املقدَّمومو  سّيد� واألخرى الفاتح اخلامتالدنيا 

حاب نبّيك من املهاجرين واألنصار وعن وارض اللهّم عن أص عليه يف الظهور تقدَّم

 أهل بدر وبيعة الرضوان والتابعني هلم �حسان صالة وسالما مقرونـَْني �لدوام

صفون وسالم سبحان رّبك رّب العزّة عّما ي َرْين بعرف الَقُبول ومسك اخلتامومعطَّ 

 .على املرسلني واحلمد � رب العاملني

  )يف التوسل املسئلة التاسعة(

  واما التوسل فقد صحت سنيته حبجج:  

يك كان من دعائه: اللهم اين اسألك حبق السائلني عل  ملسو هيلع هللا ىلصاالول انه   

ن ايب هذا احلديث ابن ماجه بسند صحيح ع واسألك حبق ممشاي هذا اليك روى

  .عنه  تعاىلسعيد اخلدري رضي هللا
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وذكر هذا احلديث اجلالل السيوطي يف اجلامع الكبري قال الشيخ زيين 

دحالن يف كتابه الدرر السنية فانظر قوله حبق السائلني عليك فإن فيه التوسل بكل 

  .١عبد مؤمن

والثاين روي عن انس رضي هللا تعاىل عنه ملا ماتت فاطمة بنت اسد بن   

عند  ملسو هيلع هللا ىلصعنه دخل عليها رسول هللا  هللا تعاىلم علي بن ايب طالب رضي هاشم ا

وقال رمحك هللا � امي بعد امي وذكر ثنائه عليها وتكفينها بربده وامره حبفر رأسها 

فاضطجع فيه مث قال هللا الذي حيي ومييت وهو حي ال  ملسو هيلع هللا ىلصقربها قال ملا فرغ دخل 

ء الذين ميوت اغفر ألمي فاطمة بنت اسد ووسع عليها مدخلها حبق نبيك واالنبيا

من قبلي فإنك ارحم الرامحني رواه الطرباين يف الكبري واالوسط وابن حبان واحلاكم 

  .وصححوه

والثالث روي عن عثمان بن حنيف وهو صحايب مشهور � ان رجال   

فقال ادع هللا ان يعافيين فقال ان شئت دعوت وان شئت  ملسو هيلع هللا ىلصضريرا اتى النيب 

ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو �ذا الدعاء  صربت وهو خري قال فادعو فامره

اللهم اين أسألك واتوجه اليك بنبيك دمحم نيب الرمحة � دمحم اين اتوجه بك اىل ريب يف 

حاجيت لتقضي اللهم شفعه ّيف فعاد وقد ابصر ويف رواية قال ابن حنيف فوهللا ما 

قط رواه الطرباين تفرقنا وطال بنا احلديث حيت دخل علينا الرجل كأن مل يكن به ضر 

  .والرتمذي والنسائي والبيهقي

رث اوالرابع ان الناس اصا�م قحط يف خالفة عمر � فجاء بالل بن احل  

وقال � رسول هللا استسق ألمتك  ملسو هيلع هللا ىلصاىل قرب النيب  ملسو هيلع هللا ىلص� وكان من اصحاب النيب 

  .ون رواه البيهقييف املنام واخربه ا�م يسق ملسو هيلع هللا ىلصفإ�م هلكوا فأ�ه رسول هللا 

                                                           
١  ١۰٥١  
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فإن رؤ�ه وان   ملسو هيلع هللا ىلصقال الشيخ زيين دحالن وليس االستدالل �لرؤ� للنيب 

كانت حقا ال تثبت �الحكام إلمكان اشتباه الكالم على الرائي ال لشك يف الرؤ� 

 ملسو هيلع هللا ىلصرث � فإتيانه لقرب النيب اوامنا اإلستدالل بفعل الصحايب وهو بالل بن احل

منه ان يستسقي ألمته دليل على ان ذالك جائز وهو من �ب وندائه له وطلبه 

  وذالك من اعظم القر�ت انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصالتوسل والتشفع واالستغاثة به 

  )املسئلة العاشرة يف التقليد(

التقليد هو قبول قول الغري واالعتماد على ما توصل اليه يف رأيه العلمي من   

او هو تشبه العامي من املسلمني مبا  يهاغري سؤال عن االدلة والرباهني اليت اعتمد عل

  .يفعل او حيكم به شيخه من احكام الدين يف مامل يعلمه

وقد صرح الشيخ هاشم أشعري التبوراين يف كتابه رسالة اهل السنة واجلماعة   

  وجوب تقليد ملن ليس له اهلية االجتهاد فقال:

االجتهاد  جيب عند مجهور العلماء احملققني على كل من ليس له اهلية 

املطلق وان كان قد حصل بعض العلوم املعتربة يف االجتهاد تقليد قول ا�تهدين 

واألخذ بفتواهم ليخرج عن عهدة التكليف بتقليد ايهم شاء لقوله تعاىل: فاسئلوا 

  )٤٣ن كنتم ال تعلمون. (النحل:اهل الذكر ا

لكل  مل وهو عامفأوجب السؤال على من مل يعلم ذالك وذالك تقليد لعا

يكون عاما ىف السؤال عن كل ما ال يعلم لالمجاع على ان  املخاطبني وجيب ان

العامة مل تزل يف زمان الصحابة والتابعني وكل حدوث املخالفني يستفتون ا�تهدين 

  �م يف االحكام الشرعية والعلماء.ويتبعو 

هو�م ذكر الدليل وال ين ىل اجابة سؤاهلم من غري اشارة اىلفإ�م يبادرون ا

عن ذالك من غري نكري فكان امجاعا على اتباع العامي للمجتهد وألن فهم العامي 

من الكتاب والسنة ساقط عن حيز االعتبار ان مل يوافق افهام علماء اهل احلق 



 ١٩٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

االكابر األخيار فإن كل مبتدع وضال يفهم احكامه الباطلة من الكتاب والسنة 

  ق شيئا.واحلال انه اليغين من احل و�خذ منهما

وال جيب على العامي التزام مذهب يف كل حادثة ولو التزم مذهبا معينا  

كمذهب الشافعي رمحه هللا تعاىل ال جيب عليه اإلستمرار بل جيوز له االنتقال اىل 

مذهب غريه والعامى الذي مل يكن له نوع نظر واستدالل ومل يقرأ كتا� يف فروع 

  .هذا كذالك مبجرد القول املذهب إذا قال ا� شافعي مل يعترب

وقيل اذا التزم العامي مذهبا معينا يلزمه االستمرار عليه النه اعتقد ان  

املذهب الذي انتسب اليه هو احلق فعليه الوفاء مبوجب اعتقاده. وللمقلد تقليد غري 

امامه يف حادثة فله ان يقلد اماما يف صالة الظهر مثال ويقلد اماما اخر يف صالة 

لتقليد بعد العمل جائز فلو صلى شافعي ظن صحة صالته على مذهبه مث العصر. وا

تبني بطال�ا يف مذهبه وصحتها على مذهب غريه فله تقليده ويكتفي بتلك 

  .١الصالة

  )املسئلة احلادي عشرة يف التلفيق واالنتقال بني املذاهب(

كم التلفيق عبارة عن اجلمع بني املذاهب الفقهية املختلفة يف اجزاء احل  

  .٢الواحد بكيفية مل يقل �ا اي من تلك املذاهب

وقيل املراد �لتلفيق بني املذاهب اخذ صحة الفعل من املذهبني معا بعد   

  ٣احلكم ببطالنه على كل واحد منهما

ذهب ث عن أيسر اآلراء الفقهية يف كل موقيل هو تتبع الرخص اي البح  

  .كاليف الشرعيةواألخذ �ا �رد التشهي والتخفف من حتمل الت

                                                           
  ١٦نة واجلماعة رسالة اهل الس  ١
  دمشق ١٢التلفيق, وحكمه عبد هللا بن دمحم  ص :   ٢
  ٢۹٣\١٣املوسوعة الفقهية   ٣
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ووجه التشابه بني تتبع الرخص وبني التلفيق هو ان كليهما فيه تقليد وانتقاء 

لبعض االمور الفقهية من عدة مذاهب خمتلفة اما وجه املفارقة بني االمرين فهو ان 

  واحدة تتبع الرخص يكون يف مسائل متفرقة ال ترتكب منها هيئة واحدة او عبادة

يف الوضوء  ورخصة للشافعية يف الطالق ورخصة  كمن اخذ برخصة للحنفية

  للمالكية يف البيوع ملا يف هذه الرخص من تيسري. 

اما التلفيق فيكون يف األجزاء اليت ترتكب منها مسئلة واحدة مما ينتج عنه 

حكم واحد مل يقل به جمتهد وذالك كمن قلد احلنفية يف جواز ترك الرتتيب بني 

  .ة يف جواز االقتصار على مسح اقل من ربع الرأسافعال الوضوء وقلد الشافعي

فحقيقة التلفيق تؤول اىل اخذ املقلد �كثر من مذهب فقهي يف نفس 

الوقت ويف نفس القضية حبيث حيصل من هذا املزج  هيئة مركبة مل يقل مبجموعها 

  احد ممن قلدهم وامنا قال بعضهم ببعض اجزائها وقال غريهم ببعض اخر

التلفيق كما لو مجع بني تقليد الشافعية يف �ب الوضوء  املثال االخر يف

واقتصر على مسح بعض شعرات من الرأس وبني تقليد احلنفية يف صحة الصالة 

بدون الطمأنينة فالشافعية يقولون ببطالن هذه الصالة لعدم الطمأنينة واحلنفية 

  يقولون ببطال�ا لعدم حصول الطهارة مبسح شعرات اقل من ربع الرأس

او كما لو مسح بعض شعرات تقليدا للشافعي مث ملس ذكره بعذ ذالك 

تقليدا للحنفي فالشافعي يرى بطالنه بسبب مس الفرج واحلنفي يرى عدم صحته 

  ملسحه بعض شعرات رأسه

او كما لو توضأ مث ملس امرأة تقليدا للحنفي يف عدم بطالن الوضوء به مث 

  .بطالنه به تقليدا للشافعي فهو ملفقخرج منه دم من غري السبيلني واعتقد عدم 
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 فيق فذهب اكثر الفقهاء اىل عدم جوازه مطلقا بل حكىاما حكم التل

 ١بعض العلماء اإلمجاع على فساد هذا العمل وبطالنه كما يف حاشية ابن عابدين

  .تنفريا للحرج وقيل جبوازه

رتكب منها واما اإلنتقال بني املذاهب الفقهية األربعة يف مسائل متفرقة ال ت

هيئة واحدة او عبادة واحدة كمن اخذ قول الشافعي يف الوضوء ومالك يف البيوع 

  شم اشعري التبوراين قبل هذه املسئلة.فقد صرّح جبوازه الشيخ ها

  )املسئلة الثانية عشر يف البدعة(

البدعة لغة احداث شيئ مل يكن موجودا من قبل واصطالحا ما احدث مما   

يعة يدل عليه واما ما كان له اصل يف الشرع يدل عليه فليس ليس له اصل يف الشر 

  ٢ببدعة وان كان بدعة لغة كذا قاله ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم

 ملسو هيلع هللا ىلصورد التحذير من البدعة املخالفة للشريعة �حاديث كثرية لرسول هللا   

  منها :

دث يف : من احملسو هيلع هللا ىلصاخرج البخاري عن عائشة � قالت قال رسول هللا   

  ٣.امر� هذا ما ليس منا فهو رد

قال: اما بعد فإن خري  ملسو هيلع هللا ىلصواخرج مسلم عن جابر بن عبد هللا عن النيب   

 ٤احلديث كتاب هللا وخري اهلدي هدي دمحم وشر االمور حمد��ا وكل بدعة ضاللة

   ٥.ويف النسائي وكل ضاللة يف النار

                                                           
٣\١  ١۸١  
٢٢٣  ٢  
١  ٣۷١۸  
٤  ۸٦۷  
١٥  ٥۷۸  



 ١٩٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

عنه قال وعظنا  واخرج الرتمذي عن العر�ض بن سارية رضي هللا تعاىل  

يوما بعد صالة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فما ذا تعهد الينا � رسول هللا قال 

اوصيكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وان  �مر عبد حبشي فإنه من يعش منكم 

د�ت االمور فإ�ا ضاللة فمن ادرك ذالك منكم فسريي اختالفا كثريا وا�كم وحم

  .١فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها �لنواجد

قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري واحملد�ت بفتح الدال مجع حمدثة   

يف عرف الشرع بدعة وما كان  يف الشرع ويسمى احدث وليس له اصلواملراد �ا ما 

  يدل عليه الشرع فليس ببدعة.ه اصل ل

فالبدعة يف عرف الشرع مذمومة خبالف اللغة فإن كل شيئ احدث على  

غري مثال يسمى بدعة سواء كان حممودا او مذموما وكذا القول يف احملدثة ويف االمر 

احملدث الذي ورد يف حديث عائشة من احدث يف امر� هذا ما ليس منه فهو رد 

 قريب من حديث عائشة املشار اليه وهو من جوامع وحديث العر�ض يف املعىن

بدعة واملراد بقوله كل بدعة ضاللة ما احدث وال  دل على ان احملدث يسمىالكلم ي

  .٢دليل له من الشرع بطريق خاص وال عام

فمما حدث تدوين احلديث وقد انكره عمر وابو موسى األشعري وغريمها   

د انكره مجاعة من التابعني كالشعيب مث ورخص فيه األكثرون مث تفسري القران وق

تدوين املسائل الفقهية املولدة عن الرأي احملض وانكره االمام امحد وطائفة يسرية 

وكذا اشتد انكار امحد على تدوين ما يتعلق �عمال القلوب ومما حدث اخلوض يف 

  ذالك. ة وقد اشتد انكار السلف علىاملتشا�ات واالغاليظ يف مسائل العقيد

                                                           
٢٦  ١۷٦  
  ٦۸٤۹فتح الباري كتاب االعتصام �لكتاب والسنة حديث رقم   ٢



 ١٩٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال الشافعي البدعة بدعتان حممودة ومذمومة فما وافق السنة فهو حممود   

وما خالفها فهو مذموم وقال ايضا احملد�ت ضر�ن ما احدث خيالف كتا� او سنة 

بدعة الضالل وما احدث من اخلري ال خيالف شيئا من ذالك  هاو اثرا او امجاعا فهذ

  .١فهذه حمدثة غري مذمومة

  م يف اواخر القواعد البدعة مخسة اقسام:قال ابن عبد السال  

فالواجبة كاالشتغال �لنحو الذي يفهم به كالم هللا ورسوله ألن حفظ   

الشريعة واجبة وال يتأتى اال بذالك فيكون من مقدمة الواجب وكذا شرح الغريب 

  التوصل اىل متييز الصحيح والسقيم.وتدوين اصول الفقه و 

  ة من القدرية واملرجئة واملشبهة. واحملرمة ما رتبه من خالف السن

واملندوبة كل احسان مل يعهد عينه يف العهد النبوي كاالجتماع على الرتاويح 

املناظرة ان اريد وبناء املدارس والر�ط والكالم يف التصوف احملمود وعقد جمالس 

  بذالك وجه هللا.

ت من واملباحة كاملصافحة عقب صالة الصبح والعصر والتوسع يف املستلذا

اكل وشرب وملبس ومسكن وقد يكون بعض ذالك مكروها او خالف االوىل وهللا 

  .٢اعلم

  قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم ما نصه:  

قول النيب وكل بدعة ضاللة هذا عام خمصوص واملراد غالب البدع قال 

بة العلماء البدعة مخسة اقسام:  واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة فمن الواج

نظم ادلة املتكلمني للرد على املالحدة واملبتدعني وشبه ذالك ومن املندوبة تصنيف  

  ظاهران.كتب العلم وبناء املدارس والربط وغري ذالك واحلرام واملكروه 

                                                           
  ٦۸٤۹فتح الباري حديث رقم   ١
  ٦۸٤۹فتح الباري رقم حديث   ٢



 ١٩٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 هذه مث قال ويؤيد ما قلناه قول عمر بن اخلطاب يف الرتاويح نعمت البدعة

بدعة مؤكدا بكل بل يدخله  وال مينع من كون احلديث عاما خمصوصا قوله كل

  .١التخصيص مع ذالك كقوله تعاىل تدّمر كل شيئ

قال االمام احملدث الفقيه املفسر اللغوي الشيخ عبد هللا بن دمحم اهلرري   

  الشييب يف كتابه صريح البيان قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز:

ما كتبناها عليهم اال وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية ابتدعوها  

  )٢٧(احلديد:. ابتغاء رضوان هللا فما رعوها حق رعايتها

فهذه االية يستدل �ا على البدعة احلسنة ألن معناها مدح الذين كانوا 

مسلمني مؤمنني من امة عيسى متبعني له عليه السالم �الميان والتوحيد فا� تعاىل 

ابتدعوا رهبانية والرهبانية هي االنقطاع عن  مدحهم أل�م كانوا اهل رأفة ورمحة وأل�م

  .الشهوات

او يف حياته مما مل  ملسو هيلع هللا ىلصومما يدل علي انه ليس كل ما احدث بعد رسول هللا   

ينص عليه بدعة ضاللة ان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي اماله عليهم الرسول  

كتب ستة كانوا يكتبون الباء والتاء وحنومها بال نقط مث عثمان بن عفان ملا  

مصاحف وارسل ببعضها اىل االفاق اىل البصرة ومكة وغريمها واستبقى عنده نسخة  

كانت غري منقوطة وامنا اول من نقط املصاحف رجل من التابعني من اهل العلم 

والفضل والتقوى يقال له حيي بن يعمر كما روي يف كتاب املصاحف أليب داود 

  .٢السجستاين

  )إلمامة واخلالفةاملسئلة الثالث عشرة ىف ا(

                                                           
  )٢٥(االحقاق :  ١٥٤ص :  ٦ ج :  ١
  ١٥۸ص   ٢



 ١٩٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

يرى اهل السنة واجلماعة على اساس عدم وجود اى نص ىف تعيني من 

وترك امر اختيار اخلليفة للناس و�السلوب الذي يرونه مناسبا  ملسو هيلع هللا ىلصخيلف النيب 

  )٣۸وامرهم شورى بينهم (الشورى:  حمتجني بقوله تعاىل:

�لتقيد  قد امهل حتديد ذالك لئال حيرج املسلمني ملسو هيلع هللا ىلصويرى ايضا ان النيب 

وذالك يرجع لتطور الزمان واساليب  ،بنمط خاص من أمناط احلكم او اختيار احلاكم

قارنة مبا كان عليه احلال ىف عهده صلى هللا عليه املاحلياة الىت إختلفت وتعددت 

ومل تتضمن نصوص القران الكرمي تفصيال لنظام احلكم الذى جيب ان يطبق  ،وسلم

  .كتفى ىف هذا الصدد �لقواعد العامة فحسبإذا ا  ،ىف الدولة اإلسالمية

وقال اإلمام اجلويين ان معظم مسائل اإلمامة عرية عن مسالك القطع خلية 

  .١عن مدارك اليقني

واهل السنة جيمعون على كل حال على االعتقاد �ن اإلمامة احلقة متثلت   

يتهم خبالفة اىب بكر وعمر وعثمان وعلى رضي هللا تعاىل عنهم على حسب أفضل

  ٢.عندهم ومسوهم �خللفاء الراشدين

  :وتنعقد اخلالفة او االمامة عندهم �حدى الطرق التالية

االوىل �ختيار اهل احلل و العقد الثانية �لعهد من اخلليفة السابق والثالثة 

  .�لغلبة والقهر

يقول الشربيين والطريق الثالث يكون �ستيالء شخص متغلب على االمامة 

ط املعتربة ىف االمامة على امللك بقهر وغلبة بعد موت االمام لينظم مشل جامع للشرو 

املسلمني، اما االستيالء على احلي ففيه امران فاذا كان هذا اخلليفة احلي متغلبا مبعىن 

                                                           
  ١۰غياث األهم : عبد املالك اجلويين ص ١

  ٣۷امنة اخلالفة : اسعد وحبد قاسم ص   ٢



 ٢٠٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

انه وصل اىل اخلالفة عن طريق الغلبة والقهر انعقدت امامة املتغلب عليه وان كان 

  .١السابق مل تنعقد امامة املتغلب اماما ببيعة او بعهد من االمام

  )املسئلة الرابع عشرة ىف األولياء(

   قال هللا تعاىل:

اال ان اولياء هللا ال خوف عليهم والهم حيزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هلم 

البشرى ىف احلياة الدنيا وىف األخرة ال تبديل لكلمات هللا ذالك الفوز العظيم 

  )٦٢- ٦٤(يونس:

لغة القرب والدنو واملراد بويل هللا العامل �� املواظب على طاعة الويل ىف ال

  .٢هللا املخلص ىف عبادته

قال: ان هللا قال من عاد ىل وليا  ملسو هيلع هللا ىلصوروى ابو هريرة � ان رسول هللا 

فقد أذنته �حلرب وما تقرب اىل عبدى بشيء احب ايل مما افرتضت عليه وما يزال 

وافل حىت احبه فإذا احببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره عبدي يتقرب ايل �لن

الذي يبصر به ويده اليت يبطش �ا ورجله اليت ميشى �ا وان سألين ألعطينه ولئن 

  .رواه البخاري ٣استعاذين ألعيذنه

قال الشوكاين فهذا احلديث قد اشتمل على فوائد كثرية النفع جليلة القدر 

  .٤ملن فهمها وتدبرها

وي ىف بستان العارفني: اعلم ان مذهب اهل احلق إثبات كرامات نو قال ال  

األولياء وا�ا واقعة موجودة مستمرة ىف األعصار ويدل عليه دالئل العقول وصرائح 

النقول اما دالئل العقل فهو ا�ا امر ميكن حدوثه واليؤدى وقوعه اىل رفع اصل من 

                                                           
  ١٣١ص  ٤الشربيين مغىن احملتاج   ج   ١
  ٣٥۰\١٥فتح البارى   ٢
  ٦٥۰٢البخارى   ٣
  ٢١۷قطر الويل ص   ٤



 ٢٠١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ما كان مقدورا كان جائز الوقوع اصول الدين فيجب وصف هللا تعاىل �لقدرة عليه و 

   القران العزيز واحاديث مستفيضة.واما النقول فأ�ت ىف

  :األ�ت فقوله تعاىل ىف قصة مرمي اما 

  )٢٥رطبا جنيا. (مرمي: هزى اليك جبذع النخلة تساقط عليك و 

: ومل تكن مرمي نبية �مجاع اىل امام احلرمني رمحه هللا تعاىلقال اإلمام ابو املع

  .ماء وكذا قاله غريه بل كانت ولية صديقة كما أخرب� هللا تعاىل عنهاالعل

ب وجد عندها رزقا قال � مرمي وقوله تعاىل: كلما دخل عليها زكر� احملرا  

  ).٣٧هو من عند هللا (ال عمران:  لك هذا قالت اىن

  :صاحب سليمان عليه السالم حيث قالومن ذالك قصة   

  )٤٠طرفك. (النمل: ل ان يرتد اليك ا� اتيك قب

قال العلماء ومل يكن نبيا وكذالك قصة ام موسي وذى القرنني واصحاب 

  ا اشتملت عليهم من خوارق العادات.الكهف وم

 ملسو هيلع هللا ىلصواما األحاديث فكثرية منها حديث انس ان رجلني من اصحاب النيب   

ما ىف الليلة املظلمة ومعهما مثل املصباحني يضيئان بني ايديه ملسو هيلع هللا ىلصخرجا عند النيب 

فلما افرتقا صار مع واحد منهما واحد حىت اتى اهله. اخرجه البخاري ىف صحيحه 

يف كتاب الصالة ويف عالمة النبوة هذان الرجالن عباد بن البشر وأسيد بن حضري 

  م احلاء املهملة و�لضاد املعجمة.بضم اوهلما وفتح �نيهما وحضري بض

اىل الغار فاطبقت صخرة ومنها حديث اصحاب الغار الثالثة الذين آووا   

عليهم �به فدعا كل واحد منهم بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة رواه البخاري 

  .ومسلم

  :عالمات ويل هللا  

مع اإلميان والتقوى وهذا من  دم اخلوف ملا �يت واحلزن ملا اتىاألوىل: ع

  قوله تعاىل:



 ٢٠٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

انوا يتقون هلم اال ان اولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين امنوا وك

البشرى يف احلياة الدنيا وىف األخرة ال تبديل لكلمات هللا ذالك الفوز العظيم (يونس 

٦٢- ٦٤(  

  الثانية: إجتماع اإلسالم و اإلحسان هذا من قوله تعاىل:   

فله اجره عند ربه وال خوف عليهم وال  بلى من اسلم وجهه � وهو حمسن

  )١١٢هم حيزنون (البقرة: 

  اتباع القران والسنة وهذا من قوله تعاىل: الثالثة:   

  )٣۸فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون (البقرة: 

الرابعة: حب اإلنفاق والتصدق على عباد هللا من الفقراء واملساكني   

  واحملتاجني دون اتباع هذا اإلنفاق �ملن و األذى وهذا من قوله تعاىل:

 مث ال يتبعون ما انفقوا منا وال اذى هلم الذين ينفقون امواهلم يف سبيل هللا

  ) ٢٦٢(البقرة:  .اجرهم عند ر�م وال خوف عليهم وال هم حيزنون

وقوله تعاىل: الذين ينفقون امواهلم �لليل والنهار سرا وعالنية فلهم اجرهم 

 )٢۷٤(البقرة:  .عند ر�م وال خوف عليهم وال هم حيزنون

  هللا وهذا من قوله تعاىل:  اخلامسة: من مات شهيدا يف سبيل 

 اموا� بل احياء عند ر�م يرزقون.وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا 

الخوف اخلفهم فرحني مبا ا�هم هللا من فضله ويستبشرون �لذين مل يلحقوا �م من 

  )١٦٩(ال عمران :عليهم وال هم حيزنون. 

  السادسة: حب اإلصالح وهذا من قوله تعاىل:   

سل املرسلني اال مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فال خوف عليهم وما نر 

  ) ٤۸(األنعام:  .وال هم حيزنون

رسل منكم يقصون عليكم ا�يت : � بين ادم إما �تينكم عاىلومن قوله ت

  )٣٥(األعراف:  .فمن اتقى واصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون



 ٢٠٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  : وله تعاىلعلى طريق احلق وهذا من قالسابعة: اإلستقامة   

 .ان الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون

  )٤٦(األحقاق: 

  )أقسام األولياء(

الوالية متفاوتة حبسب اميان العبد وتقواه فكل مؤمن له نصيب من والية هللا   

وحمبته وقربه ولكن هذا النصيب يتفاوت حبسب األعمال الصاحلة البدنية والقلبية 

  ليت يتقرب �ا اىل هللا وعليه ميكن تقسيم درجات الوالية اىل ثالث درجات:ا

ملن له الوالية بقدر اميانه واعماله الصاحلة  هياألوىل: درجة الظامل لنفسه و   

  .وقد يرتكب بعض املنهيات

لذي حيافظ على اوامر هللا وجيتنب معاصيه : درجة املقتصد وهي لةوالثاني  

  .ء النوافل وهذا على درجة يف الوالية من سابقهولكنه الجيتهد يف ادا

لذي �يت النوافل مع الفرائض ويبلغ ة: درجة السابق �خلريات وهي لوالثالث  

  .�لعبادة القلبية � عز وجل مبالغ عالية فهذا يف درجات الوالية العالية

  وهذا التقسيم من قوله تعاىل:  

 فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مث اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد� 

مقتصد ومنهم سابق �خلريات �ذن هللا ذالك هو الفضل الكبري جنات عدن 

يدخلو�ا حيلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا احلمد � 

الذي احلنا دار املقامة من فضله ال  .الذي اذهب عنا احلزن ان ربنا لغفور شكور

  .)٣٢- ٣٥ب وال ميسنا فيها لغوب (فاطر: ميسنا فيها نص

وقسم العلماء ايضا األولياء اىل قطب الغوث واألو�د واألبدال والنقباء   

  :ي يف فتاويهوالنجباء قال ابن حجر اهليتم



 ٢٠٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ورجال الغيب مسوا بذالك لعدم معرفة اكثر الناس هلم رأسهم قطب الغوث 

ة اركان الدنيا كدوران الفلك يف افق الفرد اجلامع جعله هللا دائرا يف االفاق االربع

  هللا احواله عن اخلاصة والعامة. السماء وقد سرته

شام واالو�د هم اربعة اليطلع عليهم اال اخلاصة واحد �ليمن وواحد �ل

  وواحد �ملشرق وواحد �ملغرب.

واالبدال وهم سبعة والنقباء وهم اربعون والنجباء وهم ثالث مائة فإذا  

بدل خبيار االربعة او احد االربعة ابدل خبيار السبعة او احد السبعة مات القطب ا

ابدل خبيار االربعني او احد االربعني ابدل خبيار الثالث مائة او احد الثالث مائة 

ابدل خبيار الصاحلني فإذا اراد هللا قيام الساعة اما�م امجعني وذالك ان هللا يدفع �م 

  السماء. اده البالء وينزل �م قطرمن عب

: لن ختلو االرض من اربعني ملسو هيلع هللا ىلصروي عن انس � قال: قال رسول هللا   

رجال مثل خليل الرمحن فيهم يسقون و�م ينصرون ما مات منهم احد اال ابدل هللا 

  .١مكانه اخر رواه الطرباين

قال قتادة: لسنا نشك ان احلسن منهم اي البصري � قال احلافظ ابو    .

  .٢حلسن اهليثمي يف جممع الزوائد اسناده حسنا

  )الويل ا�ذوب(

الر�ضة  منهم ا�ذوب هو الذي افناه احلب عن سوى احملبوب وبلغت  

والتزكية مبلغا جعلهم روحانيني حىت صاروا حبيث يعملون اعماال ال تقبلها العقول  

لفرار اىل الصحارى كرتك االكل زمنا وكبغض الدنيا وما فيها وكتحمل احلر والربد وكا

  .وغري ذالك

                                                           
  ٣۷ص  ۷جممع البحرين  ج   ١
  ٦٣ص  ١۰جممع الزوائد   ج   ٢
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ز للمريد ان يقتدي ��ذوبني أل�م جمذوبون بكليتهم اىل اجلناب وال جيو   

ليسوا أئمة للمتقني وال هداة للمسلمني ولكنهم منحوا احلب والوجد   العايل 

واملعرفة ألنفسهم خاصة وهم ابدال االنبياء وليسوا ابداال للرسل ومن اقتدى 

  مل ينتفع حبال من االحوال. ��دوب يف سريه

وقال يف مذكرة املرشدين واين ليسرين ان املسلم يعامل هؤالء (ا�ذوبني)   

معاملة األطفال الرضع فريمحهم ويشفق عليهم اكراما � ورسوله وال يقتدي �م فإن 

اقتدائه �م يصري به هالكا ألن هلم مواجيد ومشاهد ملكوتية ومكاشفات عن حضرة 

ربوت �ا سكروا واليها جذبوا وفيها فنوا وعن سواها غابوا فمن اقتدى �م العزة واجل

وقلدهم مع ما هو فيه من طمس البصرية وفساد السريرة واحلجاب عن مشاهدة 

  .١القدس فقد هلك و اهلك غريه

  االمور اخلارقة للعادة)(            

قد تظهر من كرامة و   تفاالمور اخلارقة للعادة قد تظهر من اولياء هللا مسي  

اهانة واستدراجا ليزدادوا امثا على امثهم عقوبة هلم على  تاولياء الشياطني مسي

  .جرميتهم واختادهم الشياطني اولياء من دون هللا

  )املسئلة اخلامس عشىرة يف تقسيم التوحيد الثالث(

إبتدع دمحم بن عبد الوهاب شيخ الوهابية بدعة مل يسبقه اليها احد قبله ال   

لف الصاحل وال اخللف وهو تقسيمه التوحيد اىل ثالثة اقسام: توحيد الربوبية من الس

  .وتوحيد االمساء والصفات وتوحيد االلوهية

ويلزم من هذا التقسيم ادخال املشركني من املوحدين واخراج املسلمني   

  .منهم

                                                           
  ٦٤ص   ١
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فتوحيد الربوبية عند الوهابية قد اقر به مشركو قريش ويدل عليه صريح   

ن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولن هللا  ان هللا يقول لنبيه: لئالقران يف

  ىركو قريش موحدون توحيد الربوبية.). فمن هذا فمش٢٥(لقمان 

وتوحيد االمساء والصفات قد اقر به الكفار كما يف سورة يس: ما انتم اال   

فعند  هللا،جيهلوا ان الرمحن من امساء  بشر مثلنا وما انزل الرمحن من شيء. فلم

الوهابية الكفار موحدون توحيد االمساء والصفات وكذالك ابليس موحد حيث قال: 

  .فبعزتك ألغوينهم امجعني

وتوحيد االمساء والصفات ايضا هو اثبات ما اثبت هللا لنفسه من االمساء 

  .والصفات ونفي ما نفاه هللا عن نفسه من غري تعطيل او متثيل

ه وقدم كما كانت لإلنسان لكن بال كيف فعند الوهابية � يد ووج  

فاألشاعرة الذين يؤولو�ا خارجون من مدار التوحيد �ألمساء والصفات أل�م مل يثبتوا 

  .ما اثبت هللا لنفسه من الصفات

وتوحيد األلوهية هو افراد هللا تعاىل جبميع انواع العبادة الظاهرة والباطنة قوال   

  .ى هللا تعاىل كائنا ما كانوعمال ونفي العبادة عن كل من سو 

و�ذا احلد تعترب الوهابية من توسل �الولياء ممن ال يوحدون هللا توحيد   

األلوهية. قال ابن تيمية مصدر الوهابية: ان الرسل مل يبعثوا اال لتوحيد االلوهية وهو 

  ،افراد هللا �لعبادة

صرف يف امورهم فلم واما توحيد الربوبية وهو اعتقاد ان هللا رب العاملني املن 

: ولئن سألتهم من خلق شركني واملسلمني بدليل قوله تعاىلخيالف فيه احد من امل

  .)٢٥السموات واالرض ليقولن هللا (لقمان 

وقالوا ان الذين يتوسلون �النبياء واالولياء ويستشفعون �م وينادو�م عند  

تلك االو�ن واملالئكة الشدائد هم عابدون هلم قد كفروا �عتقادهم الربوبية يف 

واملسيح سواء بسواء فإ�م مل يكفروا �عتقادهم الربوبية يف تلك االو�ن وما معها بل 



 ٢٠٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

برتكهم توحيد االلوهية بعباد�ا وهذا ينطبق على زوار القبور املتوسلني �الولياء 

ال دمحم املنادين هلم املستشفعني �م الطالبني منهم ما ال يقدر عليه اال هللا تعاىل وق

  .بن عبد الوهاب ان كفرهم اشنع من كفر عباد االو�ن

سمع عن احد من السلف الصاحل وال اشار ذالك رسول فهذه االقوال الت  

بكلمة واحدة وال معىن هلذا التقسيم فإن االله احلق هو الرب احلق،  واالله  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

وال معىن الن نعبد الباطل هو الرب الباطل،  وال يستحق العبادة اال من كان ر�، 

  من النعتقد فيه انه رب ينفع ويضر.

يشهدوا ان ال اله اال هللا  : امرت ان اقاتل الناس حىتملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  

  (متفق عليه) .واين رسول هللا فإذا فعلوا ذالك عصموا مين دمائهم وامواهلم اال حبقها

اللوهية جعل الرسول صلي هللا عليه وسلم اعرتاف العبد بتفريد هللا � 

كافيا، من قال الشهادة حكم �سالمه واميانه مث �مره   ملسو هيلع هللا ىلصوبوصف رسول هللا 

كفي االلوهية بدون كما قال الوهابية �نه ال ت  �لصالة قبل غريها من امور الدنيا ال

  .الربوبية واالمساء والصفات وعكسها

اللوهية فقد اما قوهلم �ن املشركني موحدون توحيد الربوبية وامنا اشرتكوا يف ا  

)  ٨٠(ال عمران:  .قال هللا تعاىل: وال �مركم ان تتخذوا املالئكة والنبيني ار��

  .فصرّح بتعدد االر�ب عندهم 

  وقال يوسف عليه السالم لصاحيب السجن وهو يدعو اىل التوحيد: 

  ) ٣٩أ أر�ب متفرقون ام هللا الواحد القهار (يوسف: 

 .ل هلم اسجدوا للرمحن قالوا وما الرمحنقال هللا تعاىل ايضا: وإذا قي 

  )٦٠(الفرقان:

  فهل صاحب هذا الكالم موحد معرتف بقوله وما الرمحن. 
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وانظر ايضا اىل امر هللا �لسجود اىل الرمحن فهل هذا كما زعمت الوهابية 

�ن توحيد االلوهية و االمساء والصفات شيئان خمتلفان فإذا ومن الرمحن الذي يف 

  .ىت ال يصح اإلميان مبجرد االمساء والصفاتتلك االية ح

  )١٧٢(االعراف:  .الست بربكم قالوا بلى وقال تعاىل:  

فلو كان اإلقرار �لربوبية غري كاف وكان متحققا عند املشركني ولكنه ال 

ينفعهم كما يقول ابن التيمية ما صح ان يؤخذ عليكم امليثاق �ذا وال صح ان يقولوا 

    .)١٧٢االعراف:ا عن هذا غافلني(: ا� كنيوم القيامة

واما قوله تعاىل: ولئن سألتهم من خلق السموات واالرض ليقولن هللا 

  )٣٨(الزمر:

فهم يقولون �لسنتهم ما ليس يف قلو�م اجابة حلكم الوقت مضطرين 

لذالك �حلجج القاطعات واال�ت البينات ولعلهم نطقوا مبا ال يكاد يستقر يف 

  .نفوسهم قلو�م او يصل ايل

  )املسئلة السادس عشرة يف التهنئة �لعام امليالد اجلديد(

التهنئة �لعام امليالدي اجلديد �رسال الرسائل وغريه مما يشري اىل السرور   

وز أل�ا من اعياد الكفار اليت من جنس اعماهلم بقدوم العام امليالدي اجلديد ال جت

ذالك من تقليد اعداء هللا تعاىل والتشبه  الباطلة وأل�ا شعار لدينهم الباطل وملا يف

  .�م

قال خالفوا املشركني رواه البخاري  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عمر � عن النيب   

  ومسلم



 ٢٠٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وكذالك حكم . ١: من تشبه بقوم فهو منهم رواه ابو داودملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب   

ي  التهنئة �لكريسماس او يقال يف اندونيسيا بنتل وظاهر حديث من تشبه يقتض

  )٥١(املائدة:  .ومن يتوهلم منكم فإنه منهم كفر املتشبه �م كما يف قوله تعاىل:

ويدخل يف هذا احلكم مجيع شعار الكافرين واعيادهم كاالحتفال مبيالد   

   .الولد

فإن من أصل قوة االسالم احملافظة بشعار االسالم، والتشبه �لكفار يؤدي   

  .ور الكفر والفسق واملعاصياىل ذهاب دين هللا وشرائعه وشعاره وظه

  )املسئلة السابع عشرة يف صفة اجلنة(

  )٣٤(الزمر:  .قال هللا تعاىل: هلم ما يشاءون عند ر�م ذالك جزاء احملسنني  

اجلنة بلدة كبرية مجيلة فيها من حماسن املنظر ما ال عني رأت وال أذن 

عددت لعبادي قال تعاىل: ا ملسو هيلع هللا ىلصمسعت وال خطر على قلب بشر كما قال رسول هللا 

الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر احلديث رواه 

  .البخاري ومسلم

وألهل اجلنة قصور عظيمة لبنتها من ذهب وفضة يسكنون فيها مع   

يف الدنيا وكثري من احلوراء العيون. فهو   الالئ كن معهم أزواجهم من زوجا�م

له  ا ال يسمع منهن كلمة اللغو والتأثيم بل يقلنبينهن يعيش مسرورا مبارك كاملالك

  :بكلمة الرمحة والسالم قال تعاىل

  .)٢٥(الواقعة: .ال يسمعون فيها لغوا وال �ثيما اال قيال سالما سالما

يف الدنيا كلما دخلن اجلنة معه فهن كزوجات  الالئ كانت معه وزوجاته  

ن نصب كما يف الدنيا وليس يف املالك يف الدنيا خيدمهن الولدان واحلور ال ميسه

  .صدورهن غل فهن يرضني مبا هلن من النعماء ومبا لزوجهن من احلوراء احلسان

                                                           
٤  ١۰٣١  



 ٢١٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 .قال هللا تعاىل: ونزعنا ما يف صدورهم من غل اخوا� على سرر متقابلني

  .)٤۷(احلجر: 

وقصوره فيها غرف مبنية جتري من حتتها اال�ار فهو وزوجاته احيا� يسبح   

�ار مث خرج منها ويقعد يف ظالل على سرر مع زوجاته من الدنيا من تلك اال

واحلوراء متقابلني فيشرب هو وزوجاته مخرا لذة للشاربني من رحيق خمتوم ختامه 

  مسك. و�كل من فواكه وغريها مما يشاء

واحيا� خيرج هو وزوجاته من الدنيا واحلوراء من قصوره فرأى املناظر احلسان   

  .ا العيوناخلضراء تقر �

ويستمتع هو وزوجاته بتبسم وضحك وقبلة ومجاع ال يتفكر شيئا يشغله   

   .عن نعمه معهن

قال تعاىل: إن اصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون هم وأزواجهم يف ظالل علي 

(يس:  .االرائك متكئون هلم فيها فاكهة وهلم ما يدعون سالم قوال من رب رحيم

  اهلها امنياللهم اجعلنا من      .)٥۸- ٥٥

  

  الباب الثاىن ىف �ضة العلماء
نور  وهي �ضة العلماء هي روح جلسد اهل السنة واجلماعة ىف اندونيسيا  

صائر الالئحة، واملفاهيم باحلكم العالية، والطرائق املستقيمة، و المقتبس من انوار 

هبذة، ذوي الدقيقة، و االسرار الغالية، ورثه االولياء التسعة، وغريهم من الدعاة اجل

العلوم الظاهرة والباطنة، ذو ال ينظرون ظواهر االشياء اال مع االنصاف ببواطنها، و 

  ال خياطبو�م اجلهالء اال قالوا سالما.
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ة لشبهات فتنة احلاسدين لط دين امللحدين املقصرين، و الموهي جنة لتخ

هام، كما جعل املتطرفني. جعل هللا �ضة العلماء ىف اندونيسيا وسطا بني سائر االف

  امة االسالم وسطا بني سائر االمم.

  قال امام النهضيني:  

 ِ�َفْـَواِه ْاَألْخَيار ُحْلَوةٌ  َمجِْعيَُّة َعْدٍل َوأََماٍن َوِاْصَالٍح َوِاْحَساٍن َوإِنـََّها فَِإنـََّها

 ْسِن التـََّعاُوِن َعَلى َماَالِصِم ْاَالْشرَاِر. َوَعَلْيُكْم ِ�لتـََّناُصِح ِيفْ َذِلَك َوحُ غ ِ◌ُغصٌَّة َعَلى

  ُهَناِلَك ِمبَْوِعظٍَة َشاِفَيٍة َوَدْعَوٍة ُمَتالَِفيٍة َوُحجٍَّة قَاِضَيٍة.

خرج درها النفيس من العلماء املخلصني والفقهاء الصاحلني من اهل الورع   

والعارفني مث حيليه الرجال حىت صارت مجعية لعلماء اهل السنة يف اندونيسيا  من 

وشبا�م وخواصهم وعوامهم من املتناهني واملبتدئني مث يتبعهم طال�م  شيوخهم

  .ماء اكرب مجعية اسالمية يف العامل اىل يومنا هذالوحمبوهم اىل ان صارت �ضة الع

  (فصل: ىف �سيسها)

لقد سأل امام النهضيني وقدوة العلماء العاملني الشيخ هاشم   

يخ خليل البنكالين اإلشارة من هللا أشعري التبواراين شيخه العارف �� الش

ندونيسيا اليت قد فيما ذا يفعل للدفاع عن مفاهيم اهل السنة واجلماعة يف ا

  هجمها الوهابية.

والشيخ خليل من تالميذ سيد علماء احلجاز الشيخ نووي البنتين   

والشيخ امحد زيين دحالن املكي الذي يعرف بشديده على الوهابية والف  

  د على الوهابيةكتابني يف الر 

مث يرسل الشيخ خليل رسوال اىل الشيخ هاشم أشعري وهذا الرسول 

هو الشيخ اسعد مشس العارفني ليخربه مبا رآه يف املنام من العصا واالية (وما 
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تلك بيمينك � موسى  قال هي عصاي اتوكأ عليها وأهش �ا على غنمي 

  .١ويل فيها مآرب اخري)

معية اليت هي  اجلسس ؤ أشعري ان يفتبلور يف قلب الشيخ هاشم   

  .وفيها مآرب اخري ء جلميع اعضائها وللهش �ا عليهم،تكاكالعصا يف اال

مث اجتمع العلماء يف سورابيا يف اليوم السادس عشر من رجب سنة   

  .الف وثالمثائة واربعة واربعني من اهلجرة النبوية لتأسيس مجعية �ضة العلماء

كثري من العلماء الكبار منهم الشيخ لقد حضر يف ذالك االجتماع    

هاشم أشعري التبواراين والشيخ عبد الوهاب حسب هللا التمباراسي والشيخ 

صوم الالمسي بشري شنسوري الدنياري والشيخ اسنوي القدسي والشيخ مع

ريي والشيخ عبد احلميد فقيه السداوي والشيخ عبد والشيخ نووي السداغ

  .احلكيم الشربوين رمحهم هللا

وغري هؤالء املذكورين لقد قام بتأسيسها اجالء العلماء يف اندونيسيا   

منهم الشيخ رضوان عبد هللا السورابيا والشيخ علوي عبد العزيز السورابيا 

والشيخ دحالن أحياد املالين والشيخ حنراوي طاهر املالين والشيخ غنائم 

  .املصري والشيخ عبد هللا عبيد السورابيا رمحهم هللا تعاىل

مث اتفقوا ان يقدموا الشيخ هاشم أشعري التبواراين رئيسا عاما اوال   

  .لنهضة العلماء والشيخ حسن غيفا رئيسا تنفيذ� اوال هلا

والرئيس العام بعد الشيخ هاشم أشعري التبواراين اىل االن قد بلغ   

تسعة رؤساء وهم الشيخ عبد الوهاب حسب هللا التمباراسي والشيخ بشري 

دنياري والشيخ دمحم علي معصوم الكرفياكي والشيخ امحد دمحم شنشوري ال

حسن صديق اجلمباري والشيخ علي يفي الدنغايل والشيخ الياس روحيات 

                                                           
  ۲٣- ١٧طه :   ١
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اجلفسوين والشيخ امحد سهل حمفوظ الفايت والشيخ امحد مصطفي بشري 

  .الرمباين والشيخ معروف امني البنتين رمحهم هللا

غيفا بلغ اربعة رؤساء وهم  والرئيس التنفذي بعد الشيخ حسن  

الشيخ ادهام خالد الربنوي والشيخ عبد الرمحن بن عبد الواحد بن هاشم 

أشعري التبواراين والشيخ هاشم مزادي املالين والشيخ سعيد بن عاقل بن 

  .سرياج الشربوين

ذهبت �ضة العلماء يف العقيدة اىل مذهب اهل السنة واجلماعة   

و املاتردية ، و يتمذهبون يف الفقه على واحد على ما ذهب اليه األشاعرة 

من املذاهب االربعة وهم االمام ابو حنيفة واالمام مالك واالمام الشافعي 

  واالمام امحد بن حنبل رمحة هللا عليهم

  )فصل: القانون االساسي لنهضة العلماء حلضرة الشيخ هاشم اشعري(

 يـْرًا.َعَلى َعْبِدِه لَِيُكْوَن لِْلَعاَلِمْنيَ نَذِ  ِ� الَِّذْي نـَزََّل اْلُفْرقَانَ َاْحلَْمُد ِ   

  ) ٢٥١َوأَ�ُه هللاُ اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء. ( البقرة/

رًا.( البقرة/ رًا َكِثيـْ   ) ٢٦٩َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُْوِيتَ َخيـْ

اَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّرًا َونَِذيـْرًا. َوَداِعًيا ِاِىل ِهللا  َ�أَيـَُّها النَِّيبُّ ِا�َّ   قَاَل تَعَاَىل:

رًا.   )٤٦- ٤٥( األحزاب/ �ِِْذنِِه َوِسرَاًجا ُمِنيـْ

ِيتْ ِهَي َاْحَسُن ِانَّ 
اُدُْع ِاَىل َسِبْيِل َربَِّك ِ�حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم ِ�لَّ

  )١٢٥( النمل/ َلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبْيِلِه َوُهَو اَْعَلُم ِ�ْلُمْهَتِدْيَن.َربََّك ُهَو اَعْ 

ْر ِعَباِد الَِّذْيَن َيْسَتِمُعْوَن اْلَقْوَل فـَيَـتَِّبُعْوَن َاْحَسَنُه. أُولَِئَك الَِّذْيَن َهَداُهُم  فـََبشِّ

  )١٨- ١٧( الزمر/  هللاُ. َوأُولَِئَك ُهْم أُوُلو ْاالَْلَباِب.

َوُقِل اْحلَْمُدِ ِ� الَِّذْي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِْيٌك ِىف اْلُمْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه 

رًا. ُْه َتْكِبيـْ   )١١١( الكهف/  َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ وََكـربِّ
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َل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبْيِلِه. َواَنَّ َهَذا ِصرَاِطْي ُمْسَتِقْيًما فَاتَِّبُعْوُه. َوَال تـَتَِّبُعْوا السُّبُ 

  ) ١٥٣َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقْوَن.( األنعام/

ُعوا ُعوا الرَُّسْوَل َوأُوِىل ْاَألْمِر ِمْنُكْم. فَِاْن  َ�اَيـَُّها الَِّذْيَن أََمنـُْوآ اَِطيـْ َهللا َواَِطيـْ

ٌر تـََناَزْعُتْم ِيفْ َشْيٍئ فـَُردُّوُه ِاَىل  ُتْم تـُْؤِمنـُْوَن ِ�ِ� َواْليَـْوِم ْاَآلِخِر َذِلَك َخيـْ  ِهللا َوالرَُّسْوِل ِاْن ُكنـْ

  ) ٥٩( النساء/  َوَاْحَسُن َ�ِْوْيالً.

فَالَِّذْيَن َآَمنـُْوا بِِه َوَعزَُّرْوُه َوَنَصُرْوُه َواتـَّبَـُعْوا النـُّْوَر الَِّذْي أُْنزَِل َمَعُه اُولَِئَك ُهُم 

  )١٥٧( األعراف/   ْفِلُحْوَن.اْلمُ 

لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْوَ�  ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقْوُلْوَن رَبـََّنا اْغِفرْ  َوالَِّذْيَن َجـاُؤا

  )١٠ِ�ِْإلْميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيفْ قـُُلْوبَِنا ِغال� لِلَِّذْيَن آَمنـُْوا رَبـََّنا اِنََّك َرُؤٌف َرِحْيٌم. (احلشر/

َ�اَيـَُّها النَّاُس ِا�َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعْوً� 

  ) ١٣ ا حلجرات .(  اَْكَرَمُكْم ِعْنَد ِهللا اَتْـَقاُكم ِانَّ  لِتَـَعاَرفـُْوا َوقـََبائِلَ 

َا َخيَْشى َهللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء.( الفاطر/   ) ٢٨ِامنَّ

ُهْم َمْن َقَضىِمَن اْلمُ  ُهْم  َحنَْبهُ  ْؤِمِنْنيَ رَِجاٌل َصَدقـُْوا َماَعاَهُدْوا َهللا َعَلْيِه َفِمنـْ َوِمنـْ

َتِظرُ   َمْن  ُلْوا تـَْبِدْيًال. يـَنـْ   ) ٢٣( األحزاب/   َوَما َبدَّ

  ) ١١٩َ�اَيـَُّهاالَِّذْيَن أََمنـُْوا اتـَُّقْواهللاَ وَُكْونـُْوا َمَع الصَّاِدِقْنيَ.( التوبه/

  ) ١٥َواتَِّبْع َسِبْيَل َمْن أََ�َب ِاَيلَّ.( لقمان/

ُتْم الَتـَْعَلُمْوَن.( االنبياء/   ) ٧فَاْسئَـُلْوا اَْهَل الذِّْكِر ِاْن ُكنـْ

  ) ٣٦َوالَتـَْقُف َمالَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم.( اإلسراء/

ْيَن ِيفْ قـُُلْوِ�ِْم َزْيٌغ فـَيَـتَِّبُعْوَن َماَتَشابَهَ  َنِة َوابِْتَغاَء  فََأمَّا الذِّ ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتـْ

ُهللا َوالرَّاِسُخْوَن ِىف اْلِعْلِم يـَُقْوُلْوَن َآَمنَّا بِِه.ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا  ِاالَّ   َ�ِْويِْلِه.َوَما يـَْعَلُم َ�ِْويـَْلهُ 

ُر ِاالَّ اُوُلْو ْاالَْلَباِب.( ال عمران/ َوَما   ) ٧يَذَّكَّ

رَ َشاقِ َوَمْن يُ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ َسِبْيِل اْلُمْؤِمِنْنيَ  ِق الرَُّسْوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

رًا.( النساء/   ) ١١٥نـَُولِِّه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيـْ
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َنةً الَُتِصيـَْنبَّ الَِّذْيَن ظََلُمْوا ِمْنُكْم خآصًَّة َوا ْعَلُمْوا أَنَّ َهللا َشِدْيُد َواتـَُّقْوا ِفتـْ

  ) ٢٥اْلِعَقاِب.( األنفال/

قـُْوآ اَنـُْفَسُكْم  َوالَتـَرَْكنـُْوآ ِاَىل الَِّذْيَن ظََلُمْوا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َ�اَيـَُّها الَِّذْيَن أََمنُـْوا

َها َمآلَِئَكٌة غِ   َوأَْهِلْيُكْم َ�را َالٌظ ِشَداٌد الَيـَْعُصْوَن َهللا َوقـُْوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ

  ) ٦مآاََمَرُهْم َويـَْفَعُلْوَن َما يُؤَمُرْوَن.( التحرمي/

ْعَنا َوُهْم الََيْسَمُعْوَن.   ) ٢١( األنفال/ َوالََتُكْونواُ َكالَِّذْيَن قَاُلْوا مسَِ

  ) ٢٢( األنفال/ ُلْوَن.الدََّوآبِّ ِعْنَد ِهللا الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذْيَن الَيـَْعقِ  رَّ ِانَّ شَ 

َهْوَن َعِن   َوْلَتُكْن ِمْنُكمْ  اُمٌَّة يَْدُعْوَن ِاَىل اخلَْْريِ َوَ�ُْمُرْوَن ِ�ْلَمْعُرْوِف َويـَنـْ

  )    ١٠٤اْلُمْفِلُحْوَن .( ال عمران/ َواُولَِئَك ُهمُ  اْلُمْنَكرِ 

ّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونـُْوا عَ 
َلى ْاِالمثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقْوا َهللا ِانَّ َهللا َوتـََعاُونـُْوا َعَلى اْلِربِ

  ) ٢َشِدْيُد اْلِعَقاِب.( املائدة/

( ال   ْم تـُْفِلُحْوَن.َ�اَيـَُّها الَِّذْيَن أََمنـُْوا اْصِربُْوا َوَصاِبُرْوا َورَاِبطُْوا َواتـَُّقْواَهللا َلَعلَّكُ 

  )٢٠٠عمران/

ًعا َوالَتـََفرَّقـُْوا َواذُْكُروا نِْعَمَة ِهللا َعَلْيُكْم ِاذْ َواْعَتِصُمْوا ِحبَْبِل ِهللا مجَِ  ُتْم اَْعَدآًء  يـْ ُكنـْ

  ) ١٠٣فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلْوِبُكْم فََاْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِاْخَواً�.( ال عمران/

الصَّاِبرِْيَن.( َوالَتـََناَزُعْوا فـَتَـْفَشُلْوا َوَتْذَهَب رِْحيُُكْم َواْصِربُْوا ِانَّ َهللا َمَع 

  ) ٤٦األنفال/

َا اْلُمْؤِمنـُْوَن ِاْخَوٌة فََأْصِلُحْوا بـَْنيَ َاَخَوْيُكْم َواتـَُّقْوا َهللا َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُْوَن.(  ِامنَّ

  ) ١٠احلجرات/

ًتا َوِاذَ  رًا َهلُْم َوَاَشدَّ تـَْثِبيـْ َناُهْم ِمْن  اَوَلْو اَنـَُّهْم فـََعُلْوا َمايـُْوَعظُْوَن بِِه َلَكاَن َخيـْ ألَتـَيـْ

  ) ٦٨-٦٦َلُد�َّ َاْجًرا َعِظْيًما َوَهلََديـَْناُهْم ِصَراطًا ُمسَتِقْيًما.( النساء/

َنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا َوِانَّ َهللا َلَمَع اْلُمْحِسِنْنيَ.(  َوالَِّذْيَن َجاَهُدْوا ِفيـْ

  ) ٦٩العنكبوت/
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َعَلى النَِّيبِّ َ�اَيـَُّها الَِّذْيَن اََمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا  ِانَّ َهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْونَ 

  ) ٥٦َتْسِلْيًما.( األحزاب/

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم  َوالَِّذْيَن اْسَتَجابـُْوا لَرِ�ِّْم َواَقَاُمْوا الصَّالََة َواَْمرُُهْم ُشْوَرى بـَيـْ

  ) ٣٨يـُْنِفُقْوَن.( الشورى/

ُهْم.( التوبة/الَِّذْيَن اتـَّبَـُعْوُهْم �ِ وَ    ) ١٠ْحَساٍن َرِضَي هللاُ َعنـْ

ُلَف ُهَو ْاَالْمُر الَِّذْي أفَِإنَّ ْاِالْجِتَماَع َوالتـََّعاُرَف َوْاِالحتَِّاَد َوالتَّ “.اَمَّابـَْعدُ “

َفَعَتُه. َكْيَف َوَقْد قَاَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   :َالَجيَْهُل َاَحٌد َمنـْ

ُهْم ِاْخَتطََفْتُه الشَّْيطَاُن َكَماَخيَْتِطُف  ِهللا َمَع اجلََْماَعِة فَِاَذا يَدُ  َشذَّ الشَّاذُّ ِمنـْ

ْئُب ِمَن اْلَغَنِم.   الذِّ

ًئا ِانَّ َهللا يـَْرَضى َلُكْم َثَالً� فـَيَـْرَضى َلُكْم اَْن تـَْعُبُدْوُه َوَال تْشرُِكْوا َواَْن  بِِه َشيـْ

ًعا َوالَتـََفرَّقـُْوا، َواَْن تـََناَصُحْوا َمْن َوَالُه ُهللا اَْمرَُكْم.تـَْعَتِصمُ  يـْ
َويْكرَُه َلُكْم ِقْيَل  ْوا ِحبَْبِل ِهللا مجَِ

  َوقَاَل وََكثْـرََة السَُّؤاِل َوِاَضاَعَة اْلَماِل.

 عبـَْعُضُكْم َعَلى بـَيْ  َالَحتَاَسُدْوا َوالَتـََناَجُشْوا َوالَتـََباَغُضْوا َوالََتَدابـَُرْوا َوالَيَِبعْ 

  ِهللا ِاْخَواً�.( روه مسلم ) بِْعٍض. وَُكْونـُْوا ِعَبادَ 

  قال الشاعر:

َا ْاالُمَُّة اْلَوِحْيَدُة َكاجلِْْسـ   َواَفْـرَاُدَها َكْاَألْعَضاءِ  ــِم    *     ِامنَّ

َفُة ُصْنـٍع *  ُكلُّ ُعْضـٍو َلهُ    ْغَناءِ الَتـََرى اجلِْْسُم َعْنُه ِىف اْستِ   َوِظيـْ

َوِمَن اْلَمْعُلْوِم اَنَّ النَّاَس الَبُدَّ َهلُْم ِمَن ْاِالْجِتَماِع َواْلُمَخاَلَطِةِ َألنَّ اْلَفْرَد اْلَواِحَد 

َالُميِْكُن اَْن َيْسَتِقلَّ ِجبَِمْيِع َحاَجاتِِه، فـَُهَو ُمْضَظرٌّ ِحبُْكِم الضَُّرْورَة ِاَىل ْاِالْجِتَماِع الَِّذْي 

َر. َجيِْلبُ  َها الشَّرَّ َوالضَّيـْ َر َويَْدَفُع َعنـْ   ِاَىل اُمَِّتِه اْخلَيـْ

فَْاِإلحتَِّاُد َواْرتَِباُط اْلُقُلْوِب بِبَـْعِضَها َوَتَضافـُُرَها َعَلى اَْمر َواِحٍد َواْجِتَماُعَها  

بِه كم َحبَِّة َواْملَودَِّة. َو َعَلى َكِلَمٍة َواِحَدٍة ِمْن أََهِمّ َاْسَباِب الَسَعاَدِة َواَقْـَوى َدَواِعى اْلمَ 

َمِت ْاَالْوطَاُن َواُِسَّسِت اْلَمَماِلُك  ُعِمَّرِت الِبَالُد َوَساَدِت اْلِعَباُد َوانـَْتَشَر اْلِعْمرَاُن َوتـََقدَّ
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َلِت املَساَِلُك وََكثـَُر التـََّواُصلُ  اَْعَظُم  وَ ِاَىل َغْريِ َذِلَك ِمْن فـََواِئِد ْاِالحتَِّاِد الَِّذْي هُ   وُسهِّ

  اْلَفَضاِئِل َوأَْمَنتُ ْاَالْسَباِب َواْلَوَساِئِل.

َكأَنـَُّهْم ِيفْ  هللا عليه وسلم بـَْنيَ َاْصَحاِبِه َحىتَّ  َوَقْد َأخَّى رسول هللا صلى

ِهْم َوتـََواُصِلِهْم َجَسٌد َواِحٌد ِاَذااتـَوَ  ائُِر ْشَتَكى ُعْضٌو ِمْنُه َتَداَعى َلُه سَ ا ِدِّهْم َوتـَرَامحُِ

َك َكاَنْت ُنْصرَتـُُهْم َعَلى َعُدوِِّهْم َمَع ِقلَِّة َعَدِدِهْم َفَدوَُّخْوا الاجلََْسِد ِ�ْحلُمَّى َوالسَّْهِر، فَِبذَ 

ْوا ِظَالَل اْلِعْمرَاِن وَشيَُّدوا اْلَمَماِلك ملا َماِلَك َوافْـتَـَتُحْوا اْلِبَالَد َوَمصَُّرْوا ْاَالْمَصاَر َوَمدُّ

  اْلَمَساِلَك.  اَوَسهَُّلوْ 

َناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍئ َسبَـًبا“قَاَل تعاىل  ِىف  َمْن قال. َوَاْحَسن فَِللَِّه َدرُّ ”. وآتـَيـْ

  اْلَمَقاِل :

ًعا  يـْ
  َأَحاًدا. َوالَ تـَتَـَفرَّقـُْوا  َخْطٌب    *     ِاَذا َعرَا  َ� بـَُينَّ   ُكْونـُْوا مجَِ

  َوِاَذا افْـتَـَرْقَن َتَكسََّرْت أَفْـرَاًدا.   *     رًااْلِقَداُح ِاَذاْجَتَمْعَن َتَكسُّ  َ�ْىبَ 

  وقال علي كرم هللا وجهه: 

رًا َال ِمَن ْاَألوَِّلْنيَ َوَالِمَن ْاَألِخرِْيَن.ِ َألنَّ اْلَقْوَم  ِانَّ َهللا ملَْ يـُْؤِت َأَحًدا ِ�ْلِفْرَقِة َخيـْ

َفَعِة اْلَعامَِّة َحمَال� َوَالَمَقاِاَذا تـََفرََّقْت قـُُلْوبـُُهْم ولِعَبْت ِ�ِْم أَْهَوا  مائـُُهْم َفالَيـََرْوَن لِْلَمنـْ

َواَْهَواًء، َحتَْسبـُُهْم  َوالََيُكْونـُْوَن اُمًَّة ُمتَِّحَدًة َبْل َاَحاًدا، ُجمَْتِمِعْنيَ َاْجَساًدا، ُمْفَرتِِقْنيَ قـُُلْو�ً 

ًعا يـْ
. َوَصاُرْوا مجَِ   :ِقْيلَ  َكَما َوقـُُلْوبـُُهْم َشىتَّ

َدًة ِيفْ َصْحرَاء. َقدْ  ًة  َأَحاَطْت ِ�َا َغَنما ُمتَـَبدِّ اَنـَْواُع الِسَّباِع، فـَبَـَقاُءَها ُمدَّ

َها يـَْوًماَما، َوِإمَّا َساِلَمًة، ِإمَّا َها، َوالَبُدَّ ِمْن اَْن َيِصَل اِلَيـْ َألنَّ  َألنَّ الِسَباَع َمل َيِصْل اِلَيـْ

ُر اْلَغاِلُب َغاِصًبا  اىلَ  َمحَةُ الِسَّباَع أَدَّْتُه اَْلُمزَا نَـَها، فـَيَـْغِلُب َفرِْيٌق َفرِيـًْقا، فـََيِصيـْ اِلقَتاِل بـَيـْ

َواْلَمْغُلْوُب َسارِقًا، فـَتَـَقُع اْلَغَنُم بـَْنيَ َغاِصٍب َوَسارٍِق. فاَلتـََّفرُُّق َسَبُب الضْعِف 

َجمَْلَبُة اْلَفَساِد َوَمِطيَُّة اْلَكَساِد َوَداِعَيُة  َواخلْذَالِن. َواْلَفْشِل ِيفْ مجْيِع ْاَألْزَماِن. َبْل ُهوَ 

َماِر. َوَداِهَيُة اْلَعاِر َوالشَّتَّاِر.   اْخلَرَاِب َوالدِّ
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رٍَةَكاَنْت آِهَلًة  رٍَة َكاَنْت ِيفْ َرَغٍد ِمَن اْلَعْيِش َوبـُيـُْوٍت َكِثيـْ َفَكْم ِمْن َعاِئَالت َكِبيـْ

ُهُم  ِ�َْهِلَها َحّىت ِاَذا َدبَّتْ  ِفْيِهْم َعَقاِرُب التـََّنازُِع َوَسَرى ُمسَُّها ِيفْ قـُُلْوِ�ِْم، َوَأَخَذ ِمنـْ

  َمَذَر فََأْصَبَحْت بـُيـُْوتـُُهْم َخاِويًَة َعَلى ُعُرْوِشَها. الشَّْيطَاُن َمأَخَذُه تـََفرَّقـُْوا َشَذرَ 

َيْضُعُف ِ�ِْإلْخِتَالِف َوْاِإلْفِرتَاِق انَّ ْاَحلقَّ ِ“   َكرََّم ُهللا َوْجَههُ  اَْفَصَح َعِليٌّ  َوَقدْ 

  ”.َواَنَّ اْلَباِطَل َقْد يـَْقوى ِ�ِْالحتَِّاِد َوْاِالتَِّفاقِ 

َر قَِلْيٍل ِمْن َاْحَواِل ْاألَُمِم.  َوِ�ْجلُْمَلِة َفَمْن َنَظَر ِيفْ ِمْرأِة التـََّوارِْيِخ َوَتَصفََّح َغيـْ

ُهْوِر َوَماَحصَ  ثـُْورِ  لَ َوتـََقلَباِت الدُّ ِذي َكاَنْت َمْغُمْوَسًة رََأى اَنَّ ِعزََّها الَّ  ،َهلَا ِاَىل هَذا الدُّ

َاُهوالَِّذي تـََلفََّعْت ِحبَ  َوَفْخَرَها ِفْيهِ   َواِشْيِه َوَجمَْدَها الَِّذْي تـََقنـََّعْت بِِه َوَحتَلَّْت ِبِسْرَ�لِِه ِإمنَّ

احتَََّدْت اَْهَواُءُهْم َواْجَتَمَعْت َكِلَمتـُُهْم  ْذَ�لِِه ِمْن اَنـَُّهْم َقدَماتـََعلََّقْت ِبِه َوَمتَسََّكْت �َِ  َمثْرَةُ 

  َواتـََّفَقْت ِوْجَهتـُُهْم َوتـََواطََأْت اَْفَكارُُهْم.

َنِصْريٍ ِيفْ ُنْصَرِ�ِْم َوِحْصًنا  َفَكاَن َهَذا أَْقوى َعاِمٍل ِيفْ ِإْعَالِء َسْطَوِ�ِْم َواَْكبَـرَ 

ًنا ِيفْ  ُهْم َمرَاًماالَتَنَاُل  ِتِهْم َوَسَالَمِة َمْذَهِبِهمْ ِحْفِظ َشوْكَ  َحِصيـْ َبْل يُطَْأِطُؤَن  اَْعَداَءُهْم ِمنـْ

ُلُغْوَن َشْأًوا َعِظْيًما، تِْلَك أَُمٌة َالَغيََّب ُهللا َمشًْسا َتْشرَِفة،  َبِتِهْم اِْكرَاًما َويـَبـْ ُرُؤَسُهْم ِهلَيـْ

  ا اَنـَْواَرَها.َوالَبـَلََّغ هللاُ َعُدوَّهَ 

االَْتِقَيآُء ! ِمْن اَْهِل السُّنَِّة َوْاجلََماَعِة اَْهِل َمَذاِهِب ة اَيـَُّها أْلُعَلَمآُء ! َوالسَّادَ  فـََيا

َلُه ِ�تَِّصالِ  ْاالَئَِمةِ  َلُكْم ِممَّْن قـَبـْ َلُكْم َوَمْن قـَبـْ السََّنِد  اَالْربـََعِة اَنـُْتْم َقْد َأَخْذُمتُ اْلُعُلْوَم ِممَّْن قـَبـْ

الَِّ ْمن اِلَْيُكْم َوتـَْنظُُرْوَن َعمَّْن َ�ُْخُذْوَن ِديـَْنُكْم، فَأَنـُْتْم َخزَنـَتـَُها َوأَبـَْوابـَُها َوالَتـُْؤتُواْ البـُيـُْوَت اِ 

  اَبـَْواِ�َا. 

َّي َسارِقًا َفَمْن اََ�َها ِمْن َغْريِ 
 الِفَنتِ  َوِانَّ قـَْوًما َقْدَخاُضْوا ِحبَارَ  اَبـَْواِ�َا مسُِ

ْؤِمنـُْوَن ْاِحملقُّْوَن اَْكثـَُرُهْم َوَتَشدََّق اْملز اَوَ�ُْخُذوا ِ�ْلِبدَِع دْوَن السَُّنِن َوأَرَ 
ُ
َتِدُعْوَن بمل

 ِكَتاِب هللاِ  َكَر يَْدُعْوَن ِاَىل نامل املْعُرْوَف، َوَعرَُّفواْ ا َقاِئَق. َواَْنَكُروْ احل السَّارِقـُْوَن ُكلُُّهْم فـََقلَّبـُْوا

  يف َشْيٍئ،ه َولَْيُسْوا ِمن
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َوُهْم ملَْ يـَْقَتِصُرْوا َعلَى ذِلَك َبْل َعِمُلْوا َمجِْعيًَّة َعلَى تِْلَك ْاملَساِلِك فـََعُظَمْت 

َها َمْن َغَلَبْت َعَلْيِه الشَّْقَوُة، َوملَْ َيْسَمُعْوا قـَْوَل َرُسْوِل ِهللا َصلَّى  ِلكَ اِبذَ  َوٌة َوانـَْتَحَل اِلَيـْ َكبـْ

  :  هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  ،فَاْنظُُرْوا َعمَّْن َ�ُْخُذْوَن ِديـَْنُكمْ        –

  ِان� بـَْنيَ َيَدِي الّساَعِةَكّذاِبْنيَ        –

ْيِن ِاَذا الَتـَْبُكْوا َعلىَ        – ْيِن ِاَذا َعلىَ  َولَِيُه أَْهُلُه َواَْبُكْوا الدِّ ُر اَْهِلهِ  الدِّ   َولَِيُه َغيـْ

ْاِالْسَالَم  يـَْهِدمُ “   ب � َحْيُث قَالَ ابن اخلط  عمرصدق  ولقد

ُفْوَن انِْتحَ ”اِفِق ِ�ْلِكَتابِ ناْمل ِجَدالُ  ْاجلَاِهِلْنيَ  اَل ْاملْبِطِلْنيَ َوَ�ِْوْيلَواَنـُْتُم اْلَعُدْوُل الَِّذْيَن يـُنـْ

ِلَساِن َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه، َوأَنـُْتُم  ِيتْ َجَعَلَها َعلىَ َوَحتْرِْيَف اْلَغاِلْنيَ ِحبُجَِّة َربِّ اْلَعاَلِمْنيَ اَلَّ 

ِيتْ ِيفْ قـَْولِِه ملسو هيلع هللا ىلص 
الَتـَزَاُل طاَئَِفٌة ِمْن اُمَِّيتْ َعلَى اَحلقِّ ظَاِهرِْيَن الََيُضرُُّهْم َمْن “الطَّائَِفُة الَّ

  ”.�ََوأَُهْم َحىتَّ َ�ِْيتَ اَْمُرهللاِ 

ًعا ِمَن اْلُفَقرَاِء َوْاَالْغِنَياِء َوالضَُّعَفاِء َواَالقِوَ�ِء  افـََهلُُّموْ  يـْ
ُكلُُّكْم َوَمْن تَِبَعُكْم مجَِ

الُعَلَماِء. َواْدُخُلْوَها ِ�َْحملبَِّة َواْلِوَداِد  ِاَىل َهِذِه ْاَجلْمِعيَِّة اْملَبارََكِة اْملْوُسْوَمِة ِجبَْمِعيَِّة نـَْهَضةِ 

  ْاِالحتَِّاِد َوْاِإلتَِّصاِل ِ�َْرَواٍح َوَأْجَساٍد.َوْاألُْلَفِة وَ 

ُغصٌَّة  ِ�َفْـَواِه ْاَألْخَيار ُحْلَوةٌ  َمجِْعيَُّة َعْدٍل َوأََماٍن َوِاْصَالٍح َوِاْحَساٍن َوإِنـََّها فَِإنـََّها

ُهَناِلَك  اُوِن َعَلى َماَوَعَلْيُكْم ِ�لتـََّناُصِح ِيفْ َذِلَك َوُحْسِن التـَّعَ  ُغَالِصِم ْاَالْشرَارِ  َعَلى

ٍة قَاِضَيٍة.   ِمبَْوِعظٍَة َشاِفَيٍة َوَدْعَوٍة ُمَتالَِفيٍة َوُحجَّ

َقِمَع اْلِبدَُع َعْن اَْهِل اْملَدرِ  َواْصدَْع ِمبَا َواحلََْجِر. قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  تـُْؤَمُر لِتَـنـْ

الَعاِملُ ِعْلَمُه َفَمْن ملَْ يـَْفَعْل َذِلَك  َاْصَحاِيبْ فـَْلُيْظِهرِ  اْلِبدَُع وُسبَّ  َظَهَرِت اْلِفَنتُ اَوِ  ِاَذا“

  ”.فـََعَلْيِه َلْعَنُة ِهللا َواْلَمالَِئَكِة َوالنَّاِس َاْمجَِعْنيَ 

  ) ٢املائدة/”.( َوالتَّـْقَوى اْلِربِّ  َعَلى َوتـََعاَونـُْوا“وقال تعاىل 

اهللا ا َحٌد َوِاِن اْشَتدَّ على رضَوقال سيد� علي كرم هللا وجهه: فـََلْيَس اَ 

َقِة َما ُهللا اَْهُلُه ِمَن الطَّاَعِة. َوَلِكْن ِمْن  ِحْرُصُه َوطَاَل ِىف اْلَعَمِل اْجِتَهاُدُه بَِباِلِغ َحِقيـْ
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َلِغ ُجْهِدِهْم َوالتـََّعاَوُن َعلىَ  احلَْقِّ  اِقَاَمةِ  َواِجب ُحُقْوِق ِهللا َعلَى اْلِعَباِد النَِّصْيَحُة ِمبَبـْ

َلُتُه بَِفْوِق َاْن  ْيِن َفِضيـْ َمت ِىف الدِّ نَـُهْم َولَْيَس اْمُرُؤ َوِاْن َعُظَمْت ِىف احلَْقِّ َمْنزِلَُتُه َوتـَُقدِّ بـَيـْ

مرٌؤ َوِاْن َصغََّرْتُه النـُُّفْوُس َوافْـَتَحَمْتُه اْلُعيـُْوُن ا َمحََلُه هللا ِمْن َحقِِّه، َوالَ  يـَُعاَوَن على ما

ِنظَاِم ْاألَُمِم.  يـَُعاَن َعَلْيِه. فَالتـََّعاُوُن ُهَو الَِّذْي َعَلْيِه َمَدارُ  اَْن يُِعْنيَ َعَلى َذِلَك اَوْ  بَِفْوقٍ 

لَتَـَقاَعَدِت اْلَعزَائُِم َواهلَِْمُم. ِالْعِتَقاِد اْلَعْجِز َعْن ُمطَاَرَدِة اْلَعَواِدْي. َفَمْن تـََعاَوَنْت  َلْوَالهُ  ِاذْ 

  َياُه َوآِخَرتَُه فـََقْد َكُمَلْت َسَعاَدتُُه َوطَاَبْت َحَياتُُه، وُهنـََّئْت َعْيَشُتُه.ِفْيِه ُدنْـ 

الرَّاِبَطُة  –مجعية �ضة العلماء  –قال السيد امحد بن عبدهللا السقاف: ا�ا     

َها، فَأَيْ  َقْدَسطََعْت َبَشائُِرَها، َواْجَتَمَعْت َدَوائِرَُها، َواْستَـَقاَمْت َعَمائِرَُها َن َتْذَهبـُْوَن َعنـْ

ُكْم اَْن ِمَن السَّابِِقْنيَ اَو  اْلُمْعرُِضْوَن ُكْونـُْوا أَْيَن َتْذَهبـُْوَن اَيـَُّها ، َوِا�َّ َال، َفِمَن الالَِّحِقْنيَ

  َتُكْونـُْواِمَن اْخلَالِِفْنيَ فـَيـَُناِدْيُكْم ِلَساُن التـَّْفرِْيِع بَِقَوارَِع :

ُكْونـُْوا َمَع اْخلََواِلِف َوطُِبَع َعلَى قـُُلْوِ�ِْم فـَُهْم َال يـَْفَقُهْوَن.( َرُضْوا �َِْن يَ        –

  ) ١٧التوبة/

  ) ٩٩اْلَقْوُم اخلَاِسُرْوَن.( األعراف/ َ�َْمُن َمْكَر ِهللا االَّ  َفالَ        –

( ًة اِنََّك اَْنَت اْلَوهَّابُ ُدْنَك َرمحَْ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَ  رَبـََّنا الَتُزِْغ قـُُلْوبـََنا بـَْعَد ِاذْ        –

  ) ٨ال عمران/

( ال   َع ْاالَبـْرَاِر.َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا مَ  لََنا ُدنـُْوبـََنا وََكفِّرْ  رَبـََّنا فَاْغِفرْ        –

  )١٩٣عمران/

 َم اْلِقَياَمِة اِنََّك َالُختِْلفُ رَبـََّنا َوأَتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوَالُختْزَِ� يـَوْ        –

َعاَد.   .)١٩٤(ال عمران/ اْلِميـْ

  )فصل يف أسس اخلطّة لنهضة العلماء(

  .االول: أساس التوسط واالعتدال  

ذهبت �ضة العلماء يف افكارها ومواقفها الدينية اىل أساس التوسط   

  .وال تفريط فيها واالعتدال ال غلو فيها وال جفاء وال افراط
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نفعها للناس العدل واخليار وهو احسن االمور وأفضلها وا طية هيالوس  

جها وتصورا�ا ومواقفها اهاالعتدال يف كل امور احلياة ومن وامجلها، فالوسطية هي

فهي ليست جمرد موقف بني االحنالل والتشديد بل تعترب موقفا اخالقيا وسلوكيا 

  .ومنهجا فكر�

التوسط بني حالني بني جماوزة احلد واالعتدال هو االستقامة واالستواء و   

  .املطلوب والقصور عنه

كونوا شهداء على الناس عايل: وكذالك جعلناكم امة وسطا لتقال هللا ت  

  .)١٤٣يكون الرسول عليكم شهيدا (البقرة: و 

فالوسطية اختيار من هللا هلذه االية ومنهجه تعاىل لتحقيق االمن والسالم   

داء عليهم بني املشددين منهم واملتهاونني وبني بني الناس ليكون املسلمون شه

  .املتطرفني منهم واملقصرين

فنهضة العلماء تدعو الناس اىل دين االسالم �حلكمة واملوعظة احلسنة ال   

  .تعصب فيها وال رفض وال اكراه فيها وال إرهاب

وعلماء �ضة العلماء ال يقفون عند ظواهر النصوص ويفهمو�ا فهما حرفيا   

  .ذالك ال يفرطون يف �ويلها على غري وجههاومع 

�ضة العلماء �خذ يف االعتقاد مذهب أهل السنة واجلماعة وهو فرقة   

وسطية بني الفرق االسالمية، ففي امساء هللا تعاىل أهل السنة وسط بني املعطلة 

  .الذين نفوا امساء هللا وصفاته وبني املشبهة الذين شبهوا هللا خبلقه

والقدر فهم وسط بني اجلربية والقدرية، ويف نصوص الوعد  ويف القضاء  

والوعيد فهم وسط بني اخلوارج واملرجئة، وكذالك هم يف اصحاب رسول هللا وال 

  .وسط بني النواصب والشيعة ملسو هيلع هللا ىلصبيت رسول هللا 

  الثاين: اساس التسامح  
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راء املراد يف التسامح لدي �ضة العلماء هو احرتام تباديل بني االفراد واآل  

واظهار اللطف واالدب فيما يعرب عنه االخرون لفظيا او سلوكيا مهما كان مستواه 

  .صحيحا كان ام خاطئا

فموقف �ضة العلماء بني االراء هو موقف التسامح �حرتام املناهج   

  .واالفكار واالعتقادات املختلفات

  )٤۰ىل: فمن عفا وأصلح فأجره علي هللا (الشورى: اقال هللا تع  

وليعفوا وليصفحوا اال حتبون هللا ان يغفر هللا لكم وهللا غفور ل ايضا: وقا  

  )٢٢:(النور .رحيم

اي االد�ن احب اىل هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن ابن عباس � قال قيل لرسول هللا   

ه، اي مبين على السماحة قال: احلنفية السمحة رواه امحد اي دين ال ضيق في

  والتسامح.

 ملسو هيلع هللا ىلصيف التسامح فقد استقبل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  وقد تعددت مواقف  

هدية غري املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصجنران يف املسجد واستضافهم، وقبل رسول هللا  وفد نصارى

كما يف   اجبة فقبله ملسو هيلع هللا ىلصفقبل هدية املقوقس له وعن جابر ان راهبا أهدى لرسول هللا 

  .حديث امحد

  الثالث: اساس التوازن  

هو اعطاء كل شيئ حقه من غري ومن أسس �ضة العلماء هو التوازن و   

  .ز�دة ونقص او النظرة املعتدلة لالمور بني أطراف متناقضة

دين لنفس والت لفالتوازن هو طريق النجاة والسالمة لالنسان من املهلكا  

 .: منهم امة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملونيف الدنيا واالخرة قال تعاىل

  )٦٦(املائدة: 
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واملتنطعون هم  ١املتنطعون قاهلا ثال� رواه مسلم : هلكملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا   

  .املتعمقون املتشددون يف غري مواضع التشديد

التوازن معىن واسع شامل كل أعمال االنسان دينيا واخالقيا واقتصاد�   

وسياسيا واجتماعيا فعلى ذالك كله امر هللا االنسان �قامة الوزن �لقسط قال 

  تعاىل:

امليزان اال تطغوا يف امليزان وأقيموا الوزن �لقسط وال والسماء رفعها ووضع  

  )     ٨- ٧(الرمحن: .ختسروا امليزان

  الرابع: اساس االمر �ملعروف والنهي عن املنكر  

االساس األخر لنهضة العلماء هو االمر �ملعروف والنهي عن املنكر وهو   

ر �ا ويف امهاله اخلطحة االمة وجناموضوع عظيم جدير �لعناية ألن يف حتقيقه مصل

  .العظيم والفساد الكبري

  :قال هللا تعاىل  

كنتم خري امة اخرجت للناس �مرون �ملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون   

  .)��١١۰ (ال عمران: 

املعروف هو اسم لكل فعل يعرف �لعقل والشرع حسنه واملنكر ما ينكر   

نهي عن املنكر ان يتحلى �الخالق �ما وجيب على من يقوم �المر �ملعروف وال

الكرمية ويعرف مقاصد الشرع ويدعو الناس �حلكمة واملوعظة احلسنة ويعاملهم 

   .�للني واللطف لعل هللا يهدي من يشاء على يديه

  )فصل يف األخوة النهضية(

                                                           
  ٢٦۷۰مسلم   ١



 ٢٢٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

�ضة العلماء يف تطوير األخوة النهضية وهي عبارة عن توافر  تاستحكم  

ة االسالمية واألخوة الوطنية واألخوة اإلنسانية مىت انتفى واحد ثالث اخوات: األخو 

  .من هذه الثالث فال تسمى األخوة النهضية

  األخوة اإلسالمية االوىل  

  )١۰(احلجرات:  .قال تعاىل: امنا املؤمنون اخوة  

: اال ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال ملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب   

  سود على امحر اال �لتقوى (رواه امحد)ألمحر على اسود وال أل

  .: املسلم اخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقرهملسو هيلع هللا ىلصوقال النيب   

فاألخوة اإلسالمية هي مبعىن ان املسلمني ليسوا اال اخوة بعضهم لبعض فال   

يكونون متباغضني وال متنازعني وال غري مبالني بعضهم بعضا بل ا�م متحابني 

اقوى الروابط بني الناس فإ�ا جتمع املسلمني وان كانوا من اماكن  مرتامحني فإ�ا

   .متفرقة وبالد بعيدة وجنسيات خمتلفة وقبائل شىت

األخوة اإلسالمية هي ر�ط اإلميان واإلسالم وهو اقوى الروابط وأخطر،   

ألنه ر�ط بني العبد وربه وهو حاكم على ر�ط الدم والنسب وهو الر�ط الباقي فال 

  .في واالبدي فال يزولين

  األخوة الوطنية  ةالثاني  

. االسالم يشري �ألخوة الوطنية كما يف قوله تعاىل: واىل عاد اخاهم هودا  

  )٦٥(االعراف:

  )۷٣(االعراف:  .وقوله تعاىل: واىل مثود اخاهم صاحلا 

قال تعاىل ان هودا اخو عاد مع ان عادا كفروا ومل يؤمنوا برسالته وكذالك  

فاألخوة بينه وبينهم هي األخوة النسبية والوطنية أل�م من اصل واحد وبلد صاحل. 

  .واحد



 ٢٢٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قدمت هذا البحث ردا ملن قال ليس يف االسالم األخوة الوطنية. فنهضة   

العلماء ترى انه ينبغي لكل فرد من ابناء اندونيسيا ان حيفظ هذه البلدة من 

ف الوطنية منذ والد�ا اىل يومنا االنكسار والتفرق وتشدد اهتمامها عليه �ملواق

احلاضر وال فرق عند �ضة العلماء هل كانت هذه املواقف توقعها يف اخلسارة 

  .�لنسبة اىل اجلمعية ام ال

فحب الوطن والدفاع عنه فإن املسلم مطالب حبب بلدة فيها املسلمون    

ن الفاقد كإندونيسيا ومطالب ايضا �لدفاع عنها وحفظها من االنكسار والتفرق أل

هو فاقد لإلطمئنان يف للوطن فهو فاقد لالمن واالستمرار والفاقد لالمن واالستمرار ف

  .توفر اإلطمئنان توفرت الظروف املناسبة لكى يعبد هللا عز وجل العيش. ومىت

فاألخوة الوطنية لدى �ضة العلماء هي الدعوة اىل مجيع ابناء إندونيسيا   

حىت تكون حلفظها والدفاع عنها ونصرها من األعداء  مسلميها وكافريها ألن يقوموا

  دائمة بلدة أمنة مطمئنة.

  األخوة اإلنسانية ةالثالث  

  ان اإلنسان مجيعا ابناء رجل واحد وامرأة واحدة قال تعاىل:   

� ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 

لون به واالرحام ان هللا كان ائهللا الذي تسوبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا 

  )١عليكم رقيبا (النساء: 

يقول يف دبر صالته: ا�  ملسو هيلع هللا ىلصروي عن زيد بن ارقم قال مسعت نيب هللا   

  .شهيد ان العباد كلهم اخوة رواه ابو داود

يعلن األخوة بني عباد هللا مجيعا ال بني العرب وحدهم وال بني  ملسو هيلع هللا ىلصفالنيب   

هي اخوة بني بين البشر مجيعا على اختالف اجناسهم املسلمني وحدهم بل 

  والوا�م وطبقا�م ومللهم وحنلهم.واعراقهم 



 ٢٢٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال تعاىل: � ايها الناس ا� خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعو�   

  )١٣(احلجرات:  .وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند هللا اتقاكم ان هللا عليم خبري

عريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال اال ال فضل ل: ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب   

(فإن هللا قد) حرم بينكم دماءكم  د وال ألسود علي امحر اال �لتقوىألمحر على اسو 

  .واموالكم وأعراضكم رواه امحد عن ايب نضرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٢٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  

  الباب الثالث
  فـــي

  أهل السنة واجلماعة

  .١شاعرة واملاتريديةإذا اطلق اهل السنة واجلماعة فاملراد �م اال

أل�م هم الذين على ماكان عليه الرسول والصحابة و�بعوهم والسلف الصاحل 

   مل يبدلوا ومل يغريوا كما فعل غريهم من اهل الزيغ والبدع واألهواء.

الفرقة الناجية ��م السواد األعظم من االمة وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصولقد وصف رسول هللا 

  ٢ريدية إذ هم غالبوا امة اإلسالم.الوصف منطبق على االشاعرة واملات

وقال االمام �ج الدين السبكي يف شرح عقيدة ابن احلاجب إعلم ان اهل 

السنة واجلماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما جيب وجيوز ويستحيل وان 

  اختلفوا يف الطرق واملبادئ املوصلة لذالك او ملية ما هنالك. 

  ث طوائف:و�جلملة فهم �إلستقراء ثال

األوىل اهل احلديث ومعتمد مباديهم االدلة السمعية اعين الكتاب والسنة 

  واإلمجاع. 

  الثانية اهل النظر العقلي والصناعة الفكرية وهم األشعرية واحلنفية.

الثالثة اهل الوجدان والكشف وهم الصوفية ومباديهم مبادئ اهل النظر  

  ٣لنهاية.واحلديث يف البداية والكشف واإلهلام يف ا

                                                           
  ٦ص: ٢احتاف السادات املتقني، للزبيدي ج   ١
  ٦ص: ٢احتاف السادات املتقني، للزبيدي ج   ٢
  ٦ص: ٢احتاف السادات املتقني، للزبيدي ج   ٣



 ٢٢٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقد قام االمام عبد القاهر البغدادي يف كتابه الفرق بني الفرق �حصاء الفرق 

والطوائف املخالفة ملذهب اهل السنة واجلماعة اليت ظهرت يف �ريخ املسلمني واليت 

  عاصرها وهي تشتمل على اثنتني وسبعني فرقة.

رية والضرارية واجلهمية منها الروافض واخلوارج والقدرية واملرجئة والنجارية والبك 

  والكرامية.

مث قال فاما الفرقة الثالثة والسبعون فهي اهل السنة واجلماعة من فريقي الرأي  

حمدثوهم واحلديث دون من يشرتي هلو احلديث وفقهاء هذين الفريقني وقرائهم و 

كلهم متفقون على مقالة واحدة يف توحيد الصانع   ومتكلمو اهل احلديث منهم

حكام دله وحكمته ويف أمسائه وصفاته ويف ابواب النبوة واالمامة ويف اوصفاته وع

وامنا خيتلفون يف احلالل واحلرام من فروع األحكام  العقىب ويف سائر اصول الدين

  وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل وال تفسيق.

ة واجازة وهم الفرقة الناجية وجيمعها اإلقرار بتوحيد الصانع وقدم صفاته االزلي

يته من غري تشبيه وال تعطيل مع اإلقرار بكتب اّ� ورسله وبتأييد شريعة االسالم ارو 

وإ�حة ما ا�حه القران وحترمي ما حرمه القران مع قيود ما صح من سنة رسول اّ� 

  واعتقاد احلشر والنشر وسؤال امللكني يف القرب واالقرار �حلوض وامليزان. ملسو هيلع هللا ىلص

اليت ذكر�ها ومل خيلط اميانه بشيء من بدع اخلوارج منهم  فمن قال �ذه اجلهة

الوهابية اليت نشأت يف جند والروافض والقدرية وسائر اهل األهواء فهو من مجلة 

  الفرقة الناجية ان ختم اّ� له �ا.

ودخل يف هذه اجلملة مجهور االمة وسوادها األعظم من اصحاب مالك 

  ١لثوري واهل الظاهر.والشافعي وايب حنيفة واألوزعي وا

  يف األشعرية﴾ ﴿فصل

                                                           
  ١٩الفرق بني الفرق، ص:  ١



 ٢٢٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واألشعرية تنسب اىل االمام ايب احلسن األشعري رمحه اّ� وهو ابو احلسن على 

بن إمساعيل بن ايب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد اّ� بن موسى بن امري 

ولد البصرة بالل بن ايب بردة بن ايب موسى عبد اّ� بن قيس بن حضار األشعري 

�لبصرة سنة مائتني وستني من اهلجرة وتويف سنة ثالمثائة واربعة وعشرين منها ودفن 

  ١ببغداد.

تتلمذ على يد ابن على اجلبائى املعتزيل وقد ظل على مذهب شيخه ال يفارقه 

   ٢اربعني سنة.

مث خيالف شيخه بعد ان اعتكف يف بيته مخسة عشر يوما يفكر ويدرس 

وصار �صر سنة سيد  ٣نت نفسه واعلن الرباءة من اإلعتزال.ويستخري اّ� حىت اطمأ

  املرسلني.

قال االمام �ج الدين السبكي يف طبقات الشافعية الشيخ ابو احلسن 

األشعري البصري شيخ طريقة اهل السنة واجلماعة وامام املتكلمني و�صر سنة سيد 

ى اثره اىل قعيا يبي يف حفظ عقائد املسلمني ساملرسلني والذاب عن الدين والساع

  يوم يقوم الناس لرب العاملني.

واختار األشعري طريقة املعتزلة يف الرد عليهم يستدل �الدلة العقلية والرباهني 

املنطقية على صدق ما جاء يف الكتاب والسنة بعد ان اوجب التصديق به كما هو 

رها بل منقول فهو ال يتخذ من العقل حكما على النصوص ليؤوهلا او ميضي ظاه

يتخذ العقل خادما لظواهر النصوص يؤيدها حىت يقطع حجة املعتزلة ويفحمهم مبا 

  يف ايديهم ويرد حجتهم عليهم.

                                                           
  ٢٤٥ص: ٢طبقات الشافعية، للسبكي ج   ١
  ٢٦٨الفرق ص:   ٢
  ٩٣ص: ١والنحل، للشهرستاين ج  امللل  ٣



 ٢٣٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال الشهرستاين يف امللل والنحل واالمام األشعري عند ما غادر صفوف 

املعتزلة مل يؤسس اي مذهب جديد بل رجع على احلق الذي هو مذهب اهل السنة 

وايده حجج كالمية وصار ذالك مذهبا الهل  ،نصره و�ضل عنهالذي كان قائما ف

  ١السنة واجلماعة.

قال األسنوي هو قائم بنصرة اهل السنة القامع للمعتزلة وغريهم من املبتدعة 

   ٢بلسانه وقلمه صاحب التصانيف الكثرية وشهرته تغىن عن اإلضافة.

حيتجون وعلى  قال القاضي عياض فاهل السنة من املشرق اىل املغرب حبججه

  ٣منهاجه يذهبون.

  يف اصول عقيدة األشعرية﴾ ﴿فصل

اصول العقيدة األشعرية مطلوبة يف كتب صنفها االمام ابو احلسن األشعري 

واتباعه منها كتاب مقاالت اإلسالميني وكتاب اللمع يف الرد على اهل الزيغ والبدع 

الطحاوية البن جعفر له ايضا  واختالف املصلني لإلمام األشعري وكتاب العقيدة 

الطحاوي وكتاب العقيدة السنوسية الكربى حملمد ابن يوسف السنوسي وكتاب 

العقيدة السنوسية الوسطى له ايضا وكتاب العقيدة السنوسية الصغرى املشهور �م 

الرباهني له ايضا وكتاب جوهرة التوحيد إلبراهيم اللقاين وشرحه إلبراهيم الباجوري 

  ي للشيخ دمحم نووي البنتين وغري ذالك.وكتاب تيجان الدرار 

واما كتاب اال�نة لألشعري فقال األشاعرة �ن فيه حتريفا كثريا فليس مستندا  

  يف مذهبه.

  فاصول عقيدة اهل السنة واجلماعة عند األشعرية فمحصورة يف مسائل:

  مسألة يف أركان اإلسالم

                                                           
  ١/٩٣امللل والنحل،   ١
  األدراك يف القنون، لألسنوي  ٢
  ترتيب املدارك، للقاضي عياض  ٣



 ٢٣١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ّ� وإقامة ان دمحما رسول اأركان اإلسالم مخسة وهي شهادة ان ال اله اال اّ� و 

  وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع اليه سبيال. ةالصالة وإيتاء الزكا

  مسألة يف أركان اإلميان

اركان اإلميان ستة وهي اإلميان �ّ� ومبالئكته وبكتبه وبرسله وبيوم االخر 

  و�لقدر خريه وشره.

  مسألة يف صفات اّ� تعاىل

للمع صفات ّ� تعاىل وهي الوجود والقدم والبقاء أثبت األشعري يف كتابه ا

واملخالفة للحوادث وقيامه تعاىل بنفسه والوحدانية والقدرة واإلرادة والعلم واحلياة 

والسمع والبصر والكالم وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عاملا وكونه حيا وكونه مسيعا 

  وكونه بصريا وكونه متكلما.

  مسألة يف التأويل

شاعرة يف التعامل مع اال�ت املتشا�ة اىل التأويل الصحيح لللفظ ذهب األ

ه عن املعىن الظاهر املباشر اىل معان أخرى ويستعان على ذالك وناملتشابه اي يصرف

  �١لقرائن املتعددة وبعرف االستعمال والعادة.

قال اإلمام عز الدين بن عبد السالم وليس الكالم يف هذه يعين التأويل بدعة 

يحة وامنا الكالم فيه بدعة حسنة واجبة ملا ظهرت الشبهة وامنا سكت السلف عن قب

الكالم فيه إذ مل يكن يف عصرهم من حيمل كالم اّ� وكالم رسوله على ما ال جيوز 

  ٢محله عليه.

قال االمام الشافعي وان منه اي القران ظاهرا يعرف يف سياقه انه يراد به غري 

   ٣ظاهره.

                                                           
  اال�ت املتشا�ات، حملمد عز الدين الغر�ين  ١
  ٢٢فتاوي عز الدين بن عبد السالم ص:   ٢
  ٥٢الرسالة، للشافعي ص:   ٣



 ٢٣٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

األمثلة يستشهد �ا األشاعرة على �ويل السلف للنصوص وفيما يلي بعض 

  املتشا�ة:

 منها �ويل ابن عباس الساق �لشدة يف االية ﴿يوم يكشف عن ساق﴾ 

  ٤القلم:

ومنها �ويل احلسن البصري من �ويل القدم �لذين قدمهم اّ� من شرار 

عزة فيها حلديث (ال تزال جهنم تقول هل من مزيد حىت يضع رب الا خلقه يف

   ١قدمه).

   ٢ومنها �ويل االمام مالك حلديث النزول اوله بنزول رمحته وامره او مالئكته.

ومنها �ويل ابن جرير االية ﴿والسماء بنيناها �يد﴾ �لقوة ونقل �ويل 

   ٣األيدي �لقوة عن ابن عباس وجماهد وقتادة ومنصور وابن سفيان.

  مسألة يف أفعال العباد

ان لإلنسان قدرة لكن ال�ثري هلذه القدرة يف جنب قدرة اّ�  األشاعرة يرون

وله افعال لكن اّ� هو من خلقها وله ارادة تستند افعاله اليها لذا يعد اإلنسان عند 

تلك  تاألشاعرة خمتارا يف افعاله ويكفي عندهم تسمية افعاله افعاال إختيارية استناد

من اّ� لذا فإن ادة واالختيار عند األشاعرة هي االفعال اىل ارادته واختياره وهذه االر 

  ٤أن مذهبهم خمتلف جدا عن مذهب اجلرب يف مسألة أفعال العباد.األشاعرة يرون 

  مسألة يف القرآن

إن القران كالم اّ� منه بدا بال كيفية قوال وانزله على رسوله وحيا وصدقه 

 �حلقيقة ليس مبخلوق ككالم املؤمنون على ذالك حقا وايقنوا انه كالم اّ� تعاىل

الربية فمن مسعه فزعم انه كالم البشر فقد كفر ذمه اّ� وعابه وأوعد اّ� بسقر حيث 

                                                           
  دفع شبه من تشبه ومترد، تقي الدين ١

  شرح الزرقاين على موطأ ٢
  تفسري ابن جرير  ٣
  ٥٨مصطفى صربي، موقف البشر حتت سلطان القدر.ص:  ٤



 ٢٣٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

فلما أوعد اّ� بسقر ملن قال ﴿إن هذا )  ٢٦:املدثر(قال تعاىل ﴿ سأصليه سقر﴾

علمنا وايقنا انه قول خالق البشر وال يشبه قول  ) ٢٥:املدثر( اال قول البشر﴾

  ١لبشر.ا

  مسألة يف املعراج

وعرج بشخصه يف اليقظة اىل السماء مث اىل  ملسو هيلع هللا ىلصواملعراج حق وقد اسرى �لنيب 

 (حيث شاء اّ� من العال واكرمه اّ� مبا شاء واوحى ﴿ما كذب الفواد ما ارى﴾

  ٢فصلى اّ� عليه وسلم يف االخرة واألوىل.)  ١١:النجم

  مسألة يف اإلميان

للسان والتصديق �جلنان فأهل الكبائر ال خيرجون من اإلميان هو اإلقرار �

  االميان وال خيلدون يف النار إذا ماتوا وهم موحدون وان مل يكونوا �ئبني.

وهم يف مشيئته وحكمه إن شاء غفر هلم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز  

وان شاء عذ�م يف  ) ٥٨:النساء (وجل يف كتابه ﴿ويغفر ما دون ذالك ملن يشاء﴾

من اهل طاعته مث يبعثهم اىل النار بعدله مث خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني 

  .٣جنته

  مسألة يف القرب وما يتعلق به

والقرب روضة من ر�ض اجلنان او حفرة من حفر النريان فيه عذاب ملن كان له 

اهل وسؤال منكر ونكري يف قربه عن ربه ودينه ونبيه على ما جائت به األخبار عن 

  وعن الصحابة رضوان اّ� عليهم. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اّ� 

                                                           
  ١٣العقيدة الطحاوية. ص:   ١
  ١٥العقيدة الطحاوية. ص:   ٢
  ٢٣العقيدة الطحاوية. ص:   ٣



 ٢٣٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ونؤمن �لبعث وجزاء األعمال يوم القيامة والعرض واحلساب وقراءة الكتاب  

واجلنة والنار خملوقتان التفنيان ابدا وال تبيدان  ،والثواب والعقاب والصراط وامليزان

  ١ا اهال.ما قبل اخللق وخلق هلموان اّ� تعاىل خلقه

  صحابة رضي اّ� عنهممسألة يف ال

وال نفرط يف حب احدهم وال نتربأ من احدهم  ملسو هيلع هللا ىلصحنب اصحاب رسول اّ� 

ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم وال نذكر اال خبري وحبهم دين وإميان 

اوال اليب  ملسو هيلع هللا ىلصوإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ونثبت اخلالفة بعد رسول اّ� 

مث  � له وتقدميا على مجيع االمة مث لعمر بن اخلطاب تفضيال �بكر الصدييق 

  وهم اخللفاء الراشدون واألئمة املهتدون. �مث لعلي بن ايب طالب  �لعثمان 

وبشرهم �جلنة نشهد هلم �جلنة على  ملسو هيلع هللا ىلصوان العشرة الذين مساهم رسول اّ�  

حلق وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وقوله ا ملسو هيلع هللا ىلصما شهد هلم رسول اّ� 

والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف وابو عبيدة بن اجلراح وهو امني هذه 

   ٢االمة رضي اّ� عنهم امجعني.

  ملسو هيلع هللا ىلصمسألة يف ال بيت رسول اّ� 

وازواجه الطاهرات من كل دنس وذر�ته  ملسو هيلع هللا ىلصحنب ال بيت رسول اّ� 

  حسن القول فيهم برئ من النفاق.املقدَّسني من كل رجس ومن ا

  مسألة يف أّن اّ� يرى يف األخرة �ألبصار

  أثبت األشعري �ن اّ� تعاىل جل شأنه يرى �البصار يف االخرة.

- ٢٢:القيامة (والدليل عليه قوله تعاىل ﴿وجوه يومئذ �ضرة اىل ر�ا �ظرة﴾ 

  .ملسو هيلع هللا ىلصيراه املؤمنون كما جاءت الروا�ت عن رسول اّ�  )٢٣

                                                           
  ٢٦العقيدة الطحاوية. ص:   ١
  ٣٠العقيدة الطحاوية:   ٢



 ٢٣٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

والكافرون حمجوبون عنه كما قال تعاىل ﴿كال إ�م عن ر�م يومئذ 

وان موسى سأل اّ� تعاىل ان يراه يف الدنيا وان اّ�  )١٥:املطففني ( حملجوبون﴾

  تعاىل جتلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذالك موسى انه ال يراه يف الدنيا.

  يف املاتريدية﴾ ﴿فصل

املاتريدي املتوىف يف سنة ثالمثائة وثالث املاتريدية تنسب اىل ايب منصور 

  وثالثني  هجرية ونسبه ينتهي اىل الصحايب ايب ايوب االنصاري.

عاش يف مسرقند قد اخذ العلم عن عدة من املشايخ هم ابو بكر امحد بن  

  اسحق اجلوزجاين وابو نصر امحد بن العياض ونصري بن حيي ودمحم بن مقاتل الرازي.

هم احلكيم السمرقندي واالمام ابو الليث البخارى واالمام وتالمذته كثرية من 

  ١ابو دمحم عبد الكرمي بن موسى البزدوي.

قال الكفوي: ابو منصور املاتريدي هو امام املتكلمني ومصحح عقائد 

املسلمني نصره اّ� �لصراط املستقيم فصار يف نصرة الدين القومي صنف التصانيف 

  عقائد الباطلة.اجلليلة ورد اقوال اصحاب ال

اهل ائر املراد �لسنة ما عليه اماماوقال ابن حجر يف الزواجر عن اقرتاف الكب

   ٢السنة واجلماعة الشيخ ابو احلسن األشعري والشيخ ابو منصور املاتريدي.

قال العالمة مرتضى الزبيدي خترج املاتريدي على االمام ايب نصر العياض 

وزجاين ومها من تالميذ االمام ايب يوسف صاحب واالمام ايب بكر دمحم بن اسحق اجل

ايب حنيفة رمحه اّ� تعاىل فاملنهج الذي اختاره املاتريدي هو املنهج املوروث من ايب 

  ٣حنيفة رمحه اّ�.

  يف مسأئل اإلختالف بني األشعرية واملاتريدية﴾ ﴿فصل

                                                           
  يديمقدمة كتاب التوحيد لالمام املاتر   ١
  ٢٨الزواجر:   ٢
  مققدمة كتاب التوحيد للماتريدي  ٣



 ٢٣٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ماعة، وان إعلم ان األشعرية واملاتريدية متفقون يف اصل عقيدة اهل السنة واجل

اخلالف الظاهر بينهما يف بعض املسائل ال يطعن يف عقيد�ما فهي امور جزئية 

  فرعية متت اىل الفروع دون االصول بل بعض اخلالف امنا لفظي حبت.

  فهأ� اذكر بعض مسائل اخلالف بينهما:

  (مسألة يف معىن القضاء والقدر)

شيء حبده الذي سيوجد به  كل قالت املاتريدية ان القدر هو حتديد اّ� ازال 

  من نفع وما حييط به من زمان ومكان. والقضاء الفعل عند التنفيذ. 

قالت ان القضاء ارادة اّ� االزلية املقتضية لنظام املوجودات فاما األشعرية 

  على ترتيب خاص.

  ١والقدر تعلق اإلرادة �ألشياء يف اوقا�ا املخصوصية. 

  (مسألة يف اإلميان)

  ن عند املاتريدية هو اإلقرار �للسان والتصديق �لقلب.إن االميا

  واألشاعرة يشرطون يف االميان النطق �لشهادتني �إلضافة اىل كونه تصديقا. 

واالميان عند املاتريدية ال يزيد وال ينقص وهذا ما قاله ابو حنيفة وعند 

تليت عليهم  األشاعرة االميان يزيد وينقص والدليل على ذالك قوله تعاىل: ﴿وإذا

  )٢:االنفال (ا�ته زاد�م إميا�﴾

  .)٤:الفتح (وقوله تعاىل: ﴿ليزدادوا إميا� مع إميا�م﴾

  وتذهب املاتريدية �ن االميان �ّ� واجب �لعقل ولو مل يبعث للناس رسوال.

واألشاعرة يذهبون اىل انه الجيب اميان والحيرم كفر قبل البعث فيعذر الناشئ 

 ٢.ي مل تبلغه الدعوةيف الشاهق الذ

                                                           
  ٢٨٢نشأة األشعرية، جالل موسى:   ١
  ٢٨٦نشأة األشعرية:   ٢



 ٢٣٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وتذهب املاتريدية اىل ان من اعتقد اركان الدين تقليدا كالتوحيد والنبوة 

  وغريمها يصح إميانه.

اما األشاعرة فتذهب اىل عدم االكتفاء �لتقليد يف العقائد الدينية فشرط  

  ١صحة االميان عندهم ان يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي.

  ستثناء يف االميان �ن قال ا� مؤمن ان شاء اّ�.واألشاعرة تقول جبواز اإل

  .،واملاتريدية ال تقول به فعندهم اإلستثناء يدل على الشك يف اإلميان 

  ودليل األشاعرة ان العبد ال يعرف على اي حال ميوت. 

  ، ان االميان واالسالم واحدويذهب املاتريدي اىل

ت االعراب امنا قل مل تؤمنوا ما متغريان لقوله تعاىل ﴿قالويرى االشعري ا� 

  .)٤:احلجرات (ولكن قولوا اسلمنا﴾.

وقالت األشاعرة �ن االميان خملوق واملاتريدية بعكسه وحجتهم النه ال حيصل 

  ٢اال �لتوفيق واهلداية من اّ�).

  (مسألة يف املتشا�ات)

  املاتريدية تثبت الوجه واليدين ولكن بال كيف.

جمازات عن معان ظاهرة فاليد جماز عن القدرة والوجه اما األشاعرة فريون ا�ا 

  عن الوجود واالستواء عن االستيالء وغري ذالك.

  (مسألة يف الشقي والسعيد)

قال املاتريدي متابعا اليب حنيفة السعادة املكتوبة يف اللوح احملفوظ تتبدل 

   ٣شقاوة �فعال االشقياء والشقاوة تتبدل سعادة �فعال السعداء.

                                                           
  ٣٥نظم الفرائد للشيخ زادة، ص:   ١
    ٢٨٩نشأة االشاعرة، ص:   ٢
  ٨الروضة البهية، ص:   ٣



 ٢٣٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

﴿ميحو اّ� ما  :وحجة املاتريدي يف ذالك قوله تعاىل ،عري يقول بعكسهواالش

  .)٣٩:الرعد (يثبت﴾و  بشاء

طن امه والشقي السعيد من سعد يف ب ملسو هيلع هللا ىلصوحجة االشعري حديث رسول اّ� 

  .رواه الطرباين،من شقى يف بطن امه

  (مسألة يف الكسب)

 حملها من غري �ثري الكسب عند االشاعرة هو تعلق القدرة احلادثة �ملقدور يف

اي ان فعل العبد لقدرته وارادته من غري ان يكون هناك منه �ثري ومدخل يف وجوده 

  سوى كونه حمال له.

واخلالف بينهم وبني املاتريدية يف هذه املسألة مبين على تفسري الفعل والفرق  

  بينه وبني الكسب.

اىل الوجود وهو  الن الفعل عند املاتريدية هو صرف املمكن من االمكان 

مل اخللق والكسب، اخللق ّ� شالة، وفعل للعبد �لة، فالفعل ي خلق من اّ� بغري

   ١والكسب للعبد.

  (مسألة يف التكوين)

مبدء االجياد عند املاتريدية هو صفة التكوين وعند االشعرية هو صفة القدرة 

  ٢واالرادة.

  (مسألة يف التكليف مبا ال يطاق)

رى التكليف اال يف املقدور اتيانه اما ماال ميكن اتيانه فال املاتريدية ال ت

  تكليف فيه.

                                                           
  ٢٩١نشأة االشاعرة، ص:   ١
  ٢٩٥نشأة االشاعرة، ص:   ٢



 ٢٣٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واألشاعرة تقول �ن التكليف مبا ال يطاق جائز لقوله تعاىل:﴿ربنا وال حتملنا 

ملا  افلو مل يكن التكليف مبا ال يطاق جائز  .)٢٨٦:البقرة (ما ال طاقة لنا به﴾

  ١صحت اإلستعاذة منه.

  فعال اّ�)(مسألة يف احلكمةيف ا

  ترى املاتريدية لزوم احلكمة يف افعاله تعاىل.

  واألشاعرة يرون ان احلمكة يف افعاله تعاىل على سبيل اجلواز ال الوجوب.

  حجة املاتريدية ا�ا لو مل تكن الزمة لكانت افعاله عبثا.

  ٢ولو كان حكمة. ىتون انه ال جيب على اّ� شيء حاما األشاعرة فري 

  ن والقبح)(مسألة يف احلس

  املاتريدية تقول ان العقل يدرك حسن األشياء وقبحها.

اما األشاعرة فريون ان العقل ال يعرف حسن شيء من االشياء وال قبحه امنا 

السبيل ايل ذالك هو الشرع فاحلسن ما ورد الشرع �لثناء على فاعله والقبيح ما ورد 

  �٣لذنب على فاعله.

  (مسألة يف العفو عن الكفر)

  واألشعري جيوزه. ،و عن الكفر ال جيوز عقال عند املاتريديالعف

وحجة املاتريدي يف ذالك ان حكمة اّ� تقتضي العقاب على الذنب وليس  

  هناك ذنب اكرب من الكفر والشرك �ّ�. 

اما األشاعرة فيستدلون بقوله تعاىل ﴿ان تعذ�م فا�م عبادك وان تغفر هلم 

وليس الثواب والعقاب واجبا على اّ�  )١١٨:ملائدةا (فانك انت العزيز احلكيم﴾

  ١وهو يفعل ما يشاء ال جيب عليه شيء النه املالك القاهر.

                                                           
  ٢٩٦ص:  نشأة االشاعرة،  ١
  ٢٩٨ة، ص: يعر نشأة االش  ٢
  ٢٩٨ة، ص: يعر نشأة االش  ٣



 ٢٤٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  (مسألة يف عصمة االنبياء)

امنا اخلالف يف جواز  ال خالف بينهم يف ان االنبياء معصومون على الكبائر

  املعاصي. يالصغائر وه

  إذا توالت الصغائر صارت كبائر. اجازها االشاعرة ومنعهم املاتريدية النه 

  (مسألة يف التوفيق)

  فمعناه عند املاتريدي التيسري والنصرة وعند االشعري خلق قدرة الطاعة.

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الباب الرابع
  الفرق اإلسالمية

                                                                                                                                      
  ٢٩٩ة، ص: يعر نشأة االش  ١



 ٢٤١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 فرقة وافرتقت ني: افرتقت اليهود على إحدى وسبعملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

(رواه أبو  .يت على ثالث وسبعني فرقةالنصارى على اثنني وسبعني فرقة وتفرتق أم

  داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد).

ويف رواية: أن بين إسرائيل افرتقت على إحدى وسبعني فرقة وأن أميت ستفرتق 

على اثنني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة وهي اجلماعة (رواه أبو داود 

  والرتمذي وابن ماجه وأمحد).

لى أميت ما أتى على بين إسرائيل تفرتق بنو إسرائيل على ويف رواية: ليأتني ع

اثنني وسبعني ملة وستفرتق أميت على ثالث وسبعني ملة تزيد عليهم ملة كلهم يف 

النار إال ملة واحدة قالو � رسول هللا وما الـملة اليت تتغلب، قال ما أ� عليه 

  وأصحايب (رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه وأمحد).

حيح عند� أن أمة : (أميت) والصملسو هيلع هللا ىلصصاحب الفرق بني الفرق قوله  قال

د صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته يمقرين حبدوث العالـم وتوحللاإلسالم جتمع 

يد شريعته و�ن كل ما ـورسالته إىل الكافة وبتأي ملسو هيلع هللا ىلص ونفي التشبيه عنه وبنبوة دمحم

كعبة هي القبلة اليت جتب جاء به حق و�ن القرآن منبع أحكام الشربعة وأن ال

  الصالة إليها.

فكل من أقر بذلك كله ولـم يشبه ببدعة تؤدي إىل الكفر فهو السين  

  (أميت). ملسو هيلع هللا ىلصالـموحد أي يدخل يف مصطلح أمة اإلسالم الـمراد من قوله 

  يف الشيعة﴾ ﴿فصل

الشيعة هو اسم يطلق على فرقة من املسلمني الذين عرفوا �تباع علي كرم هللا 

من  ملسو هيلع هللا ىلص أو شيعته. ترى الشيعة أن عليا بن أيب طالب أحق �خلالفة بعد النبـيوجهه 

  غريه.



 ٢٤٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قد وىل أمر الـمسلمني إىل علي بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلص تعتقد الشيعة أن رسول هللاو 

   .ملسو هيلع هللا ىلص طالب كرم هللا وجهه بعد مـماته ليكون حافظا لرتاث الرسول

بعده مث وىل وقد وىل اإلمام علي ابنه احلسن ليكون وىل أمر الـمسلمني   

  اإلمام احلسن أخاه احلسني وتستمر هذه السلسلة حىت اإلمام الـمهدي.

وترى الشيعة أن عليا وأحد عشر إماما من ذرتيه هم اخللفاء القرشيون الذين 

ذا األمر ال أنه قال: إن ه ملسو هيلع هللا ىلصورد ذكرهم يف حديث جابر بن مسرة عن النبـي 

  يش (رواه البخاري).اثنا عشر خليفة كلهم قر  ينقضي حىت يقضى  فيه

وهؤالء اإلثنا عشر عند الشيعة هم علي بن أيب طالب واحلسن بن علي 

واحلسني بن علي وعلي زين العابدين السجاد ودمحم بن علي الباقر وجعفر بن دمحم 

الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ودمحم بن علي اجلواد 

العسكري ودمحم بن احلسن املهدي فهم عند وعلي بن دمحم اهلادي واحلسن بن علي 

  الشيعة معصومون.

حيث اجتمع ملسو هيلع هللا ىلص ن بذرة التشيع بدأت بعد وفاة النبـي اين ر قال بعض الـمؤخ

الصحابة يف سقيفة بين سعيدة يف غياب وجوه بين هاشم مثل علي بن أبـي طالب  

للدفن أثناء ملسو هيلع هللا ىلص ـي ن جيهزان النبيبن عبد املطلب � الذ كرم هللا وجهه والعباس

  انعقاد السقيفة.

أبـي بكر � خليفة �جتماع من الـمجتمعني من  فإنـها انتهت �ختيار  

  الـمهاجرين واألنصار.

مث بدأت مجاعة صغرية من الصحابة منهم أبو ذر الغفاري وعمار بن �سر  

الب معرتضة على عوام جتتمع يف بيت علي بن أيب طالواملقداد بن عمرو والزبري بن 

  كلهم.  اختيار أيب بكر �

  



 ٢٤٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وكان بعض الشيعة شديدا على أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ألنه يعدمها 

مغتصبني للخالفة من يد علي كرم هللا وجهه وكذلك على عائشة أم الـمؤمنني رضي 

  هللا تعاىل عنها ألنـها تقاتل عليا بعد خالفته يف معركة اجلمل.

 الشيعة األمويني مغتصبني للخالفة من ولدي علي كرم هللا وجهه وتعترب

  احلسن واحلسني رضي هللا تعاىل عنهما.

ن احلسني بن علي يف معركة كربالء بعد خروجه مع أصحابه وأهل و يقتل األمو 

  بيته وذلك بعد توىل يزيد بن معاوية اخلالفة. 

ويتحول احلسني إىل  مث يتحول الفكر الشيعي يف بعض نواحيه إىل فكر ثوري

الشخصية اليت يرى الشيعي فيها رمزا للمظلوم والغربية قال الشيعي: كل يوم عاشوراء 

  وكل أرض كربالء.

وتفرتق الشيعة إىل طوائف كثرية والـمعروف منها اليوم إاثنا عشرية أو اإلمامية 

  واإلمساعيلية والزيدية يوافق بعضهم بعضا من وجه ويفارقه من وجه.

ن كتبهم فهو: نـهج البالغة والكايف ومن ال حيضره الفقيه والتهذيب وأما م

واالستبصار وحبار األنوار ووسائل الشيعة ومستدرك الوسائل والوايف وكتاب سليم بن 

 املعرفةو  قيس واخلصال وعيون أخبار الرضا وروح التوحيد وكشف املراد والبداية

  ن له أيضا.والعقائد اإلسالمية للطباطباعي وتفسري امليزا

  ﴿فصل يف الـمعتزلة﴾

املعتزلة مدرسة من مدارس الفكر والكالم أو هي فرقة كالمية ظهرت يف بداية 

ه) يف مدينة البصرة اليت كانت يف ذلك العصر  ١٤١- ٨٠القرن الـهجري الثاين (

  جممعا للعلم واألدب يف الدولة اإلسالمية العربية.

ائدهم وقدموه على النقل وقالوا اعتمد املعتزلون على العقل يف �سيس عق

  �لفكر قبل السمع ورفضوا األحاديث اليت ال يقرها العقل.



 ٢٤٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقالوا بوجوب معرفة هللا �لعقل ولو لـم يرد شرع بذلك إذا تعارض النص  

ب جتلفرع على األصل واحلسن والقبيح والعقل قدموا العقل ألنه األصل وال يقدم ا

  معرفتهما �لعقل.

حاكم على النص بعكس أهل السنة الذين يستخدمون العقل  فالعقل عندهم 

  وسيلة لفهم النص وليس عليه.

أسس هذه الـمدرسة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. قد انشق واصل بن 

عطاء عن شيخه احلسن البصري يف مسألة مرتكيب الكبائر واعتزل مـجلسه فقال 

  زلة.احلسن البصري: اعتزل عنا واصل فسمي هو وأصحابه معت

وإن  زلة يطلقون على أنفسهم اسم أهل العدل والتوحيد وأهل احلق.توالـمع

أهل السنة مسوهم قدرية ألنـهم يذهبون إىل أن الناس هم الذين يقدرون أعمالـهم وأن 

  فيها صنع وال تقدير.له هللا تعاىل ليس 

معبد اجلهين وغيالن والقدرية فرقة سبقت الـمعتزلة وكان من رؤوسها 

  قي.الدمش

نفي القدر فعلق �م لذالك  وملا ظهرت املعتزلة اخذوا عن القدرية قوهلا يف 

  خصوصا وا�م يعتربون غيالن الدمشقي واحدا منهم. امسها

قال ابن قتيبة الدينوري يف كتاب املعارف والبغدادي يف كتابه اصول الدين  

  �ن القدرية واملعتزلة فرقة واحدة.

هو ا�م قالوا �ن العباد هم اخلالقون الفعال انفسهم واما من تعاليم املعتزلة ف

  إن خريا وشرا.

ومنها قوهلم ان الفاسق يف الدنيا ال يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه وال يسمى   

كافرا بل هو يف منزلة بني هاتني املنزلتني فإن �ب رجع اىل اميانه وان مات مصرا 

  على فسقه كان خملدا يف عذاب جهنم.



 ٢٤٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قالوا �ن صفاته تعاىل هي عني ذاته فهو عامل بذاته قادر بذاته ال  ومنها ا�م

  بصفات زائدة عن الذات.

ومنها قوهلم بوجوب االمر �ملعروف والنهي عن املنكر مع االمكان والقدر 

�للسان واليد والسيف كيف قدروا على ذالك فهم يرون قتال ائمة اجلور �رد 

  قدرة على ذالك.فسقهم ووجوب اخلروج عليهم عند ال

ومنها انفاذ الوعيد يف االخرة على اصحاب الكبائر وان اّ� ال يقبل فيهم 

  شفاعة وال خيرج احد منهم من النار.

  ومنها نفيهم رؤية اّ� يف الدنيا وال يف االخرة.

ومنها قوهلم �ن القران خملوق. ومن قال �ن القران غري خملوق ملحدون 

  اّ� وفعله �لصفة اليت هي ّ� وحده. مشتبهون ال�م يصفون خلق

  ومنها نفيهم كرامة االولياء قالوا لو ثبتت كرامة االولياء الشتبه الويل �لنيب.

  يف اخلوارج﴾ ﴿فصل

اخلوارج هي فرقة كالمية اسالمية نشأت يف �اية عهد اخلليفة عثمان بن 

  عفان وبداية عهد اخلليفة علي بن ايب طالب رضي اّ� عنهما.

انه  واورا ،فرقة اخلوارج نشأت من مويدي علي بن ايب طالب كرم اّ� وجهه

  االمام الشرعي ملبايعة اهل احلل  والعقد له.

وحاربوا معه يف موقعة اجلمل وظلوا على �يـيدهم له ضد معاوية حىت ظهور 

  التحكيم حيث ظهرت مواقفهم املتناقضة من قبول التحكيم وعدمه.

بل التحكيم وهم رفضوه. مث خرجوا على علي بن ايب فعلي بن ايب طالب ق

  طالب لقبوله ذالك. 

تتصف هذه الفرقة ��ا اشد دفاعا عن مذهبها وتعصبا الرائها وكثريا ما خيرج 

  تكفري ملخالفيها من املسلمني.



 ٢٤٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ولقد اطلقت عليهم عدة امساء والقاب منها: خوارج، وحرورية، وشراة، 

  ومارقة، وحمكمة.

ال�م مل يرجعوا مع علي بن ايب طالب كرم اّ� وجهه اىل الكوفة مسوا خوارج 

  واعتـزلوا صفوفه.

  ومسوا حبرورية ال�م نزلوا حبروراء يف اول امرهم.

  ومسوا شراة ال�م قالوا: شرينا انفسنا يف طاعة اّ� اي بعناها �جلنة.

كما ميرق   ومسوا مارقة للحديث النبوي الذي أنبأ �نه سيوجد مارقة من الدين

السهم من الرمية اال ا�م ال يرضون �ذا اللقب ومسوا حمكمة النكارهم التحكيم 

  وقالوا: الحكم اال اّ�.

واما افكار اخلوارج فمنها ا�م يرون وجوب االمامة وان االمة جيب عليها 

  االنقياد المام عادل يقيم فيها أحكام اّ� واليشرتطون ان يكون االمام قريشا.

وعمرو بن العاص  �كذالك معاوية و ا ان عليا كفر بقبوله التحكيم ومنه

  وابو موسى األشعري.

ومنها ا�م يثبتون خالفة ايب بكر وعمر رضي اّ� عنهما وينكرون عثمان 

  وعليا رضي اّ� عنهما.

ومنها ان اّ� سبحانه وتعاىل يعذب اصحاب الكبرية عذا� دائما، هذا الفكر 

  يجة العتبارين:هو نت

االول ان اخلوارج اكثرهم اهل عبادة وتقوى وزهد بل يف الزمان االول كان  

اكثرهم حافظا للقران متسكوا بظواهر النصوص ومل يقبلوا التهاون والتفريط يف حد 

  من اّ�.

  والثاين جعل اخلوارج العمل ركنا من اركان االميان.

طون يف زعمائهم الشجاعة والتقوى اشتهر اخلوارج بكثرة القتال وكانوا يشرت 

  ويـبايعو�م على املوت ويلقبوا كال منهم �مري املؤمنني.



 ٢٤٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

كان بينهم وبني علي كرم اّ� وجهه مخسة حروب. وبينهم وبني بين امية اكثر 

  من عشرين حر�.

  انقسم اخلوارج يف بعض املسائل اىل القرامطة واالزارقة والنجدات والصفرية.

  جئة﴾يف الـمر  ﴿فصل

  املرجئة فرقة كالمية يف االسالم يرجئون احلكم اىل اّ� تعاىل.

يقول الشهرستاين: االرجاء على معنني احدمها مبعين التأخري كما  يف قوله 

  اي امهله واخره. والثاين اعطاء الرجاء. )١١١:االعراف (﴾تعاىل: ﴿أرجه واخاه

والعقد واما �ملعىن الثاين وقد اطلق عليهم ال�م كانوا �خرون العمل عن النية 

  فظاهر فإ�م كانوا يقولون ال تضر مع االميان معصية كما ال تنفع مع الكفر طاعة.

وقيل االرجاء �خري حكم صاحب الكبرية اىل يوم القيامة فال يقضى عليه 

يستندون فكرهم هذا اىل قوله  حبكم ما يف الدنيا من كونه من اهل اجلنة والنار.

 (﴾ون مرجون المر اّ� اما يعذ�م واما يتوب عليهم واّ� عليم حكيمواخر  ﴿ تعاىل:

  .)١٠٦:التوبة

احلنفية حيثما خاض الناس  بن اول من ذكر االرجاء يف املدينة احلسن بن دمحم

يف علي وعثمان وطلحة والزبري رضي اّ� تعاىل عنهم قال: قد مسعت مقالتكم ومل أر 

فال يتوىل وال يتربا منهم ولكن  ،ن وطلحة والزبريشيئا مثل من ان يرجأ علي وعثما

ندم بعد هذا الكالم ومتىن انه مات قبل ان يقوله فصار كالمه  بعد ذالك طريقا 

  لنشأة القول �الرجاء.

وقد بلغ كالم احلسن ا�ه دمحم بن احلنفية فضربه بعصا فشجه وقال: ال تتوىل 

  ا�ك عليا؟



 ٢٤٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قاضي الكوفة يقول عنه ابن سعد كان من  ومن املرجئة االوىل حمارب بن د�ر

  ١فر.وعثمان وال يشهدون �ميان وال ك املرجئة االوىل الذين كانوا يرجون عليا

التفت الفرق اليت كانت  � يف كتابه فرق الشيعة: ملا قتل علي يتذكر النوخب

فصار� فرقة  معه والفرقة اليت كانت مع طلحة والزبري وعائشة رضي اّ� تعاىل عنهم

واحدة مع معاوية بن ايب سفيان  اال القليل منهم من شيعته ومن قال �مامته بعد 

   .ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

وهم السواد االعظم واهل احلشو واتباع امللوك واعوان كل من غلب اعين 

الذين التقوا مع معاوية فسموا مجيعا املرجئة ال�م تولوا املختلفني مجيعا وزعموا ان 

  لهم مؤمنون �قرارهم الظاهر �الميان ورجوا مجيعا املغفرة. اهل القبلة ك

ومن كبار املرجئة ومشاهريهم اجلهم بن صفوان وابو احلسني الصاحلي ويونس 

السمري وابو ثو�ن واحلسني دمحم النجار وغيالن ودمحم بن شبيب وابو معاذ التومين 

  .وبشر املريسي ودمحم بن كرام ومقاتل بن سليمان واجلواريب

ومن اصول عقيدة املرجئة تعريف االميان �نه التصديق او املعرفة �لقلب او 

  االقرار.

وان العمل ليس داخال يف حقيقة االميان وال هو جزء منه مع ا�م ال يغفلون 

  منزلة العمل من االميان متاما اال عند اجلهم بن صفوان ومن تبعه يف غلوه.

التصديق �لشيء واجلزم به ال يدخله وان االميان ال يزيد وال ينقص الن  

  ز�دة وال نقصان.

وان اصحاب املعاصي مؤمنون كاملو االميان بكمال تصديقهم وا�م حتما ال 

  يدخلون النار يف االخرة.
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وهلم اعتقادات اخرى كالقول يف ان االمامة ليست واجبة وال يشرتط ان 

  يكون االمام قريشا.

  يف اجلربية﴾ ﴿فصل

ة كالمية تنتسب اىل االسالم تؤمن �ن االنسان مسري ال قدرة اجلربية هي فرق

ولذالك يعتربها علماء السنة من الفرق املخالفة ملنهج اهل  له على اختيار اعماله.

  السنة واجلماعة.

  .)٦٢:الزمر( استدل اجلربية بقوله تعاىل ﴿اّ� خالق كل شيء﴾

اله وال اختيار له وان ومسيت اجلربية ال�م يقولون ان العبد جمرب غلى افع

  الفاعل احلقيقي هو اّ� تعاىل وان اّ� سبحانه اجرب العباد على االميان او الكفر.

فإذا امن العبد او كفر فان االميان اوالكفر الذي وقع منه والطاعة واملعصية  

ليست فعله اال على سبيل ا�از وامنا الفاعل احلقيقي هو اّ� سبحانه الن العبد ال 

  يستطيع ان يغري شيئا من ذالك.

ومن كبار هذه الفرقة اجلهم بن صفوان الذي قتله مسلم بن احوز امري 

  هـ. وقيل هو مؤسسها. ١٢٨خراسان سنة 

وقال اجلهم ان االميان امنا هو معرفة اّ� تعاىل �لقلب فقط وان اظهر اليهودية 

اّ� تعاىل بقلبه فهو مسلم  والنصرانية وسائر انواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف

  من اهل اجلنة.

  يف القدرية﴾ ﴿فصل

القدرية فرقة كالمية الذين ينفون قدر اّ� تعاىل ويقولون إن اّ� تعاىل مل خيلق 

افعال العباد وجيعلون العبد خالق فعل نفسه ويقولون إن اّ� تعاىل ال يعلم الشيء اال 

  ١بعد وقوعه.
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   اخر عصر الصحابة بعد عصر اخللفاء الراشدين.ظهرت القدرية يف البصرة يف

وتربأ منهم املتأخرون من الصحابة كعبد اّ� بن عمر وجابر بن عبد اّ� وايب 

هريرة وابن عباس وانس بن مالك وعبد اّ� بن ايب اويف وعقبة بن عامر اجلهين 

ائزهم وال واقرا�م واوصوا من بعدهم �ال يسلموا على القدرية وال يصلوا على جن

  يعودوا مرضاهم.

واول من اظهر بدعة القدر رجل من اهل البصرة يقال له سنسويه بن يونس 

االسواري كان نصرانيا فأسلم مث تنصر فأخذ عنه معبد اجلهين الذي اظهر القول 

  �لقدر وعنه أخذ غيالن الدمشقي.

يالن هـ واما غ ٨٠الثقفي سنة  فسو اما معبد اجلهين فقد قتله احلجاج بن ي

  ١الدمشقي فقد قتله اخلليفة هشام بن عبد املالك بدمشق.

افرتقت القدرية اىل عشرين فرقة وهذه امسائها: الواصلية والعمرية واهلذلية 

والنظامية واملردارية واملعمرية والثمامية واجلاحظية واخلياطية والشحامية واصحاب 

  ٢نسوبة اىل ايب هاشم  بن اجلبائي.صاحل قبة واملريسية والكعبية واجلبائية والبهشمية امل

  يف الـمجسمة﴾ ﴿فصل

يطلق لفظ ا�سمة على من يقول �ن اّ� جسم او من يشبه اّ� �ملخلوقات 

  ويطلق عليهم ايضا املشبهة واحلشوية.

ومن اشهر الفرق اليت توصف �لتجسيم والتشبيه فرقة الكرامية نسبة اىل ابن  

مية اصحاب هشام بن احلكم ويطلق اشاّ� بن سبأ واهلنسبة اىل عبد  كرام والسبئية

واليونسية اصحاب بونس بن  ٣اهلشامية ايضا على اصحاب هشام بن سامل اجلواليقي
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عبد الرمحن القمي والبيانية اتباع بيان بن مسعان واملغرية أتباع مغرية بن سعيد العجلي 

   اخلطاب األسدي.واملنصورية أتباع ايب منصور العجلي واخلطابية أتباع ايب

ويطلق بعض املذاهب كاألشاعرة واملاتريدية مصطلح ا�سمة على السلفية 

اي الوهابية اتباع دمحم بن عبد الوهاب النجدي ال�م يثبتون ان اّ� حيده العرش وانه 

موجود يف جهة كما ا�م يثبتون االستواء وا�يئ واليدين والقدمني والعني والوجه له 

  تعاىل.

  يف املعطلة﴾ ﴿فصل

م بن صفوان هصفات اّ� تعاىل منهم اصحاب اجلهم الطائفة الذين ينفون 

  السمرقندي.

اّ� او يوصف مبا يطلق على غريه كالشيء واملوجود  ىال جيوز عنده ان يسم 

  واحلي والعامل الن ذالك من التشبيه املمتنع.

م هصة �لرب اخد اجلقدرة والفعل خمتاّ� قادرا فاعال الن ال ىواجاز ان يسم

  بن صفوان التعطيل عن اجلعد بن ادهم وهو عن فالسفة حران.

وممن قال �لتعطيل من املعتزلة ابو اهلذيل العالق كان يبالغ يف نفي صفات 

اّ� تعاىل حىت انه اعتربها جمرد وجود الذات بناء على رأي الفالسفة يف اعتبار 

  عني الذات ال زائدة عليها. الذات واحدة ال كثرة فيها بوجه والصفات

واملشهور عن املعتزلة ان الصفات غري الذات وهلذا قالوا هو عامل بذاته قادر 

  بذاته حي بذاته ال بعلم وال قدرة وال حياة.

خبالف ابن اهلذيل فانه قال هو عامل بعلم وعلمه ذاته قادر بقدرة وقدرته ذاته 

  حي حبياة وحياته ذاته.

ن االول نفي للصفة. والثاين اثبات الصفة هي بعينها والفرق بني القولني ا

الذات وحاصل القولني واحد وهو انكار ان تكون الصفات معان قائمة �لذات الن 

  ذالك ينايف حقيقة التوحيد.
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وزعم الوهابية السلفية ان األشاعرة من املعطلة لتأويلهم الصفات اخلربية الواردة 

األصابع والعلو واالستواء والوجه واليدين يف القران واحلديث كالكف والقدم و 

  والعني.

  يف الوهابية﴾ ﴿فصل

الوهابية او السلفية هم أتباع دمحم بن عبد الوهاب يف العقيدة ودمحم بن سعود 

سالمية السلفية املطهرة من الشرك والبدع سياسة حيث حتالفا لنشر الدعوة االيف ال

  حسب اعتقادهم.

 . املسلمني قد وقعوا يف الشرك والضالل ا�مت الوهابية �ن كثريا من

يستندون بنصوص الكتاب والسنة اليت نزلت يف حق الكفار واملشركني ويطبقون 

  وتزعم الوهابية ا�م اهل السنة وهم أتباع الفرقة الناجية. على املسلمني.

من اهلجرة النبوية تعاون دمحم بن عبد الوهاب مع امري جندي  ١١٥٧يف سنة و 

بن سعود و�يع احدمها االخر فمحمد بن عبد الوهاب �يع دمحم بن سعود امسه دمحم 

  على السمع والطاعة، و�يعه ابن سعود على نشر دعوته السلفية.

بعد ان استقر االمر حملمد بن عبد الوهاب يف بلده الدرعية امر أتباعه �جلهاد 

�م بوصفهم ا�م فقاتلوا السكان الذين خيالفو . ١فحض الناس على القتال فامتثلوا

  مشركون.

يقول ابن غنام: بقي دمحم بن عبد الوهاب بيده احلل والعقد واألخذ واإلعطاء 

والتقدمي والتأخري وال يركب جيش وال يصدر رأي اال عن قوله ورأيه اىل ان استوىل 

  هو ورجاله على اغلب اجلزيرة العربية وأصبحت حتت سيطر�م.
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تلوا من اهله يف األسواق والبيوت، فقتل هـ دخلوا الطائف فق١٢١٧يف عام و 

وأخذوا منه من االموال واالمثان واالمتاع والسالح ما ال حييط به  ،منهم عدة مئني

  ١احلصر وال يدركه العد.

ويف ذالك العام دخلوا ايضا مكة املكرمة واستوىل عليها واعطى اهلها االمان 

هدمون القباب اليت بنيت على وبذل فيها من الصدقات والعطاء ألهلها الكثري مث ي

  القبور واملشاهد الشركية حسب اعتقادهم وكان يف مكة من هذا النوع شيء كثري.

هـ كذالك يهدمون مجيع القباب واملشاهد مث  ١٢٢٠مث دخلوا املدينة سنة 

ميالدية اال ان اململكة العربية  ١٨١٨ت الدولة السعودية االوىل يف عام س�س

  وائل القرن العشرين ميالدية حتت قيادة عبد العزيز بن سعود.السعودية �سست يف ا

يرى دعاة الوهابية ا�م جاءوا لتصحيح األوضاع الدينية الفاسدة واالحوال 

فيستخدمون تسمية الدعوة اإلصالحية وا�ا تنقية لعقائد  االجتماعية املنحرفة.

  رت يف بالد اإلسالم.املسلمني والتخلص من العادات واملمارسات التعبدية اليت انتش

وتراها الوهابية خمالفة جلوهر اإلسالمي التوحيدي مثل التوسل والتربك �لقبور 

واألولياء والبدع بكافة اشكاهلا ويصفها اتباعها األصوليون ��ا دعوة اىل االمر 

�ملعروف والنهي عن املنكر والرجوع اىل اإلسالم الصايف ويصفون دمحم بن عبد 

الدين يف القرن الثاين عشر وان منهجها هو طريقة السلف الصاحل يف الوهاب مبجدد 

  اتباع القران والسنة.

يرى الوهابية ان منهجهم يف العقيدة هو منهج اهل السنة واجلماعة حيث 

اعتمدت افكار بن عبد الوهاب بشكل عام على احياء فكر ابن تيمية وابن القيم 

لشرك وتنقية العقيدة اإلسالمية املبنية على اجلوزية يف نبذ العادات اليت التبست �

  التوحيد الكامل ّ�.
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ويرى الوهابية ان من علماء السنة األشاعرة واملاتريدية قد اخطأوا يف العقيدة 

ومنهم الشوكاين وابن حجر اهليتمي والشاطيب وابن حجر العسقالين والسيوطي و�ج 

محزة وابن اجلوزي والرازي وابو  الدين السبكي وتقي الدين السبكي وابن بطال وابو

حامد الغزايل والباقالين والذهيب فاحلاصل عندهم ان كل من خيالفهم كان يف 

  الضالل والبدع.

وعند الوهابية الشواهد واال�ر النبوية يلزم ان �دم فهدموا مكان والدة النيب 

ت ومكان عائشة يف مكة املكرمة وبستان الصحايب سلمان الفارسي حيث كان ملسو هيلع هللا ىلص

وبيت الصحايب ابن ايوب األنصاري واألضرحة والقباب  ملسو هيلع هللا ىلصهناك خنلة غرسها النيب 

وقبور الصحابة وال البيت اليت يقام عليها نوع من انواع العبادة ال�ا حسب 

  اعتقادهم تعترب من وسائل الشرك والغلو.

وعدوه من  ملسو هيلع هللا ىلصوحرموا االحتفال �ألعياد واملناسبات من ذكرى مولد النيب 

  ملذمومة.البدع ا

فقد قام بردهم كثري من علماء السنة منهم الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 

احلنبلي يف كتابه الصواعق االهلية يف الرد على الوهابية والشيخ زيين دحالن الشافعي 

يف كتابه فتنة الوهابية والدرر السنية يف الرد على الوهابية وابن عابدين يف كتابه رد 

ختار يف �ب البغاة ويوسف الرفاعي يف كتابه نصيحة إلخواننا احملتار على الدر امل

علماء جند والبويطي يف كتابه السلفية مرحلة زمانية مباركة ال مذهب اسالمي 

وحممود سعيد ممدوح يف كتابه كشف الستور عما اشكل من احكام القبور وغريهم 

  من علماء السنة.
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  الباب اخلامس
  عةيف أئمة املذاهب االرب

ذهبت �ضة العلماء يف العقيدة اىل مذهب اهل السنة واجلماعة على ما 

الذي  بابعن الشرح النه قد ذكرته يف ال واملاتردية وذالك غين ذهب اليه األشاعرة

  قبل هذا.

  مث انتقلت اىل مذهب �ضة العلماء يف الفقه.

ربعة فقد صرح علمائهم ��م يتمذهبون يف الفقه على واحد من املذاهب اال

وهم االمام ابو حنيفة و االمام مالك واالمام الشافعي واالمام أمحد بن حنبل رمحة 

  اّ� عليهم.

  يف االمام ايب حنيفة﴾ ﴿فصل

  هو ابو حنيفة النعمان بن الثابت الكويف.

ولد �لكوفة سنة مثانني من اهلجرة النبوية. نشأ وعاش اكثر حياته فيها متعلما 

وانه كان من التجار وان ا�ه لقي عليا  ن اهل اليسار والغىنومعلما. كان موجمادال 

  بن ايب طالب ودعا له �لربكة له ولذريته.

وكانت الكوفة احدى مدن العراق العظيمة، فيها فلسفة اليو�ن وحكمة 

  فارس واراء تتضارب يف السياسة واصول العقائد.

  محلوا علم الصحابة. ففيها الشيعة واخلوارج واملعتزلة وفيها �بعون جمتهدون

خترج ابو حنيفة يف الفقه من محاد بن سليمان واستقر معه اىل ان مات فكأنه 

ابو حنيفة يف االربعني من عمره وعلى انه لزم محاد يف العشرين من عمره و مات 
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فاستقر معه عشرون سنة مث جلس ابو حنيفة جملس شيخه بعد وفاته يف مسجد 

  الكوفة.

يفة انه قال:اخذ بكتاب اّ� تعاىل فان مل اجد فبسنة روي عن االمام ايب حن

اخذت بقول  ملسو هيلع هللا ىلصفان مل اجد يف كتاب اّ� وال يف سنة رسول اّ�  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اّ� 

الصحابة اخذ بقول من شئت منهم وادع قول من شئت منهم وال اخرج من قوهلم 

سن وعطاء اىل قول غريهم فاذا انتهى االمر اىل ابراهيم والشعيب وابن سريين واحل

  ١وسعيد بن املسيب وعدد رجاال فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا.

ترك ابو حنيفة مصنفات منها الفقه االكرب يف علم الكالم مث كتاب العامل 

واملتعلم مث رسالة ابن ايب حنيفة اىل عثمان البيت مث كتاب الوصية يبني مذهبه يف 

  االميان.

ليه الليث بن سعد ومالك بن انس وعطاء يوخ ايب حنيفة رمحة اّ� عشومن 

  بن ايب ر�ح والشعيب وطاووس وغريهم رمحهم اّ� تعاىل.

واما طالبه فحدث عنه خلق كثري منهم ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم وابو 

اهلذيل زفر بن اهلذيل العنربي واحلسن بن ز�د اللؤلؤي ومحزة الز�ت وداود الطائي 

   بن احلسن الشيباين وغريهم رمحهم اّ� تعاىل.وعبد اّ� بن املبارك ودمحم

ومن كتب احلنفية املبسوط لشمس االئمة السرخسي وبدائع الصنائع يف 

ترتيب الشرائع للكساين واهلداية للمرغيناين ورد احملتار على دار املختار املعروفة 

  فة.حباشية ابن عابدين وعقود اجلواهر احلنفية يف ادلة مذهب االمام ايب حني

  يف االمام مالك﴾ ﴿فصل

هو ابو عبد اّ� مالك بن انس بن مالك بن ايب عامر االصبحي احلمريي 

  املدين ولد سنة تسعني من اهلجرة النبوية �ملدينة املنورة.
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حفظ االمام مالك القران الكرمي يف صدر حياته واجته بعد حفظ القران 

  الكرمي اىل حفظ احلديث.

ء ليكتب العلم ويدرسه لقد جالس مالك �شئا يذهب اىل جمالس العلماو 

صغريا ولزم فقيها من فقهائهم وعاملا من علمائهم وكان �ملدينة عدد من التابعني 

والزم اوال ابن هرمز مالزمة مل خيلط بغريه مث اجته اىل االخذ من غريه من العلماء مع 

  جمالسة شيخه االول.

اب الزهري وايب الز�د وعبد فأخذ العلم من �فع موىل ابن عمر وابن شه

الرمحن بن القاسم بن دمحم بن ايب بكر الصديق وايوب السختياين وثور بن زيد الديلي 

  وعائشة بنت سعد بن ايب وقاص وعامر بن عبد اّ� بن الزبري بن العوام.

ي واما من تالميذه فهم ابو داود الطياليسي واالوزعي ومحاد بن زيد والشافع

  ة وعبد اّ� بن املبارك وابن علية وغريهم.ينفر وسفيان بن عيوامساعيل بن جع

ترك االمام مالك مصنفات منها املوطأ والرسالة يف القدر وكتاب الرد على 

  القدرية ومدار الزمان ومنازل القمر.

شر مذهب مالك يف احلجاز والبصرة ومصر وافربقية واالندلس واملغرب توان

  والسودان.

غري املوطأ فهو األستذكار البن عبد الرب ومنت الشيخ ابن  واهم كتاب املالكية

عاشر والكايف البن عمر يوسف بن عبد اّ� بن عبد الرب القرطيب واخلالصة الفقهية 

  على مذهب السادة املالكية للشيخ القروي رمحهم اّ�.

  يف االمام الشافعي﴾ ﴿فصل

  قرشي.هو ابو عبد اّ� دمحم بن ادريس الشافعي املطليب ال

ولد بغزة سنة مائة ومخسني من اهلجرة النبوية حفظ القران وهو ابن سبع 

سنني وحفظ املوطأ وهو ابن عشر سنني مث اخذ يطلب العلم يف مكة حىت اذن له 

  �لفتيا وهو ابن دون عشرين سنة.
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هاجر اىل املدينة املنورة طالبا للعلم عند االمام مالك بن انس مث ارحتل اىل و 

اىل بغداد سنة مائة واربعة ومثانني من اهلجرة فطلب العلم فيها عند القاضي اليمن مث 

  دمحم بن احلسن الشيباين.

ز مذهب مالك واخذ يدرس املذهب احلنفي وبذالك اجتمع له فقه احلجا

  حنيفة. مث سافر اىل مصر سنة تسعة وتسعني من اهلجرة. وفقه العراق مذهب ايب

والفتوى فهم عشرون مخسة مكية وستة مدنية اما شيوخه الذين من اهل الفقه 

  واربعة ميانية ومخسة عراقية.

اما الذين من اهل مكة فهم سفيان ابن  عيينة ومسلم بن خالد بن فروة  

الذجني وسعيد بن سامل القداح وداود بن عبد الرمحن العطار وعبد ا�يد بن عبد 

  العزيز.

وابراهيم بن سعد بن ابراهيم واما الذين من اهل املدينة فهم مالك بن انس 

الزهري وعبد العزيز بن دمحم وابراهيم بن دمحم االسلمي ودمحم بن ايب سعيد وعبد اّ� 

  بن �فع الصائغ.

واما الذين من اهل اليمن فهم مطرف بن مازن الصنعاين وهشام بن يوسف 

  وعمر بن ايب سلمة وحيىي بن حسان. 

ن احلسن الشيباين احلنفي ووكيع بن واما الذين من اهل العراق فهم دمحم ب

اجلراح الكويف ومحاد بن اسامة وامساعيل بن ابراهيم البصري وعبد الوهاب بن عبد 

  ا�يد البصري.

وتالميذه كثرية من كبار العلماء منهم أمحد بن حنبل وابراهيم بن خالد وابو 

لزعفراين واحلسني ثور الكليب البغدادي واحملاسيب واحلارث بن سريج واحلسن بن دمحم ا

  بن على الكرابيسي والربيع بن سليمان اجليزي االزدي والربيع بن سليمان املرادي.
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واما من تالميذه الذين حيملون وينصرون مذهبه فهو امساعيل بن حيىي ابو 

ابراهيم املزين املصري وحرملة بن حيىي ابو حفص املصري والربيع بن سليمان املرادي 

  يطي املصري رمحهم اّ� تعاىل.ويوسف بن حيىي البو 

ترك الشافعي مصنفات كثرية منها االم والرسالة واحكام القران واختالف 

  وفضائل قريش وتويف الشافعي سنة مائتني واربعة.نيالعراقي

  ﴿فصل يف اإلمام أمحد بن حنبل﴾

  هو ابن عبد هللا أمحد بن دمحم حنبل الشيباين بن الذهلي.

وأربع وستني من الـهجرة، ونشأ فيها يتيما ولقد قامت ولد يف بغداد سنة مائة 

  أمه برتبيته يف ظل من بقي من أسرة أبيه وكان أبوه قد ترك له ببغداد عقارا يسكنه.

وقد وجهته أسرته إىل القرآن الكرمي منذ نشأته األوىل فحفظه حىت إذا أمت 

  تحرير والكتابة.حفظ القرآن الكرمي وعلم اللغة اجته إىل الديوان ليتمرن على ال

مث بدأ يطلب احلديث عند شيخه هشيم بن بشري الواسطي فظل يف بغداد 

  يطلب احلديث حىت سنة مائة وست ومثانية من اهلجرة.

مث بدأ برحالته يف طلب احلديث فرحل إىل العراق واحلجاز وتـهامة واليمن 

  وأخذ عن كثري من العلماء واحملدثني.

للتحديث واإلفتاء يف بغداد وكان الناس  وعند ما بلغ أربعني عاما جلس

  يـجتمعون على درسه حىت يبلغ عددهم خـمسة آالف تقريبا.

ومن شيوخه مـحمد بن إدريس الشافعي وإبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو 

إسحق الزهري واملعتمر بن سليمان أبو دمحم التيمي وحييـى بن سعيد أبو سعيد 

  يينة وابن راهويه.القطان ووكيع اجلراح وسفيان بن ع

ومن تالميذه أبو بكر املروذي وأبو بكر األثرم وحرب بن إمساعيل الكرماين 

وإبراهيم بن إسحق احلريب وعبد الوهاب بن عبد احلكيم الوراق وأبو داود 
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السجستاين ودمحم بن إمساعيل البخاري ومسلم بن احلجاج النيسابوري وصاحل وعبد 

  حق وابن عمه حنبل.هللا ابنا اإلمام أمحد وعمه إس

ومصنفاته كثرية، منها الـمسند والعلل ومعرفة الرجال ومسائل اإلمام أمحد 

  وأصول السنة.

  

  

  

  

 

 

 

  

 الباب السادس
  يف الشافعية 

  ﴿فصل يف طبقات الشافعية)

  :يف مصر الشافعي فأصحاب، طبقة األصحاب الطبقة االوىل

ن كتبه اجلامع الكبري املزّين مات مبصر سنة اربع وستني ومائتني وم منهم

واجلامع الصغري وخمتصر املختصر واملنثور واملسائل املعتربة والرتغيب يف العلم وكتاب 

  .١الو�ئق. قال الشافعي يف وصفه لو �ظره الشيطان لغلبه

قال  ومنهم الربيع بن سليمان املرادي مات مبصر سنة سبعني ومائتني.

  .١ين الربيع بن سليمانالشافعي يف وصفه ماخدمين احد قط ما خدم
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ان يقول خبلقه سنة احدى  مات يف السجن يف فتنة القران اىب ومنهم البويطي

من يوسف بن حيىي يعين  ىوثالثني ومائتني. قال الشافعي ليس احد احق مبجلس

  البويطي وليس احد من اصحايب اعلم منه.

للحديث  ومنهم حرملة بن حيىي مات سنة ثالث واربعني ومائتني وكان حافظا

  صنف املبسوط واملختصر.

قال الشافعي فيه ما رأيت  ومنهم يونس املقري مات سنة اربع وستني ومائتني.

  مبصر احدا اعقل من يونس بن عبد االعلى.

ومنهم ابو عبد اّ� دمحم بن عبد اّ� بن عبد احلكم بن اعني املصري والربيع بن 

  سليمان بن داود اجليزي.

منهم ابو بكر عبد اّ� بن زبري بن عيسى القرشي ف واما اصحابه يف مكة

  املكي احلميدي مات سنة تسع عشرة ومائتني.

ومنهم ابو الوليد موسى بن ايب اجلارود املكي راوي كتاب االمايل عن 

  الشافعي.

واما اصحابه يف بغداد فهم احلسن بن دمحم بن الصباح الزعفراين احد رواة 

وهو الذي ينسب اليه درب الزعفراين ببغداد وفيه  القدمي مات سنة ستني ومائتني

  مسجد الشافعي.

قال ابن حبان كان أمحد بن حنبل وابو ثور حيضران عند الشافعي وكان 

  احلسن الزعفراين هو الذي يتوىل القراءة.

ومنهم ابو ثور واحلارث بن سريج النقال مات سنة ست وثالثني ومائتني وهو 

عبد الرمحن بن مهدي االمام. وابو علي احلسني بن الذي محل كتاب الرسالة اىل 
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علي الكرابسي البغدادي وعبد العزيز بن حيىي الكناين وعلي بن عبد اّ� بن جعفر 

  املديين.

  :الطبقة الثانية طبقة اصحاب االصحاب

منهم عثمان بن سعيد االمناطي اخذ الفقه عن الربيع واملزين وعليه تفقه ابو 

مات ببغداد يف سنة  ١،مناطي اشتهرت كتب الشافعي ببغدادالعباس بن سريج و�ال

  مثان ومثانني ومائتني.

ومنهم زكر� بن حيىي بن عبد الرمحن بن حبر ابو حيىي الساجي البصري احلافظ 

قال السبكي: وله كتاب اختالف الفقهاء وكتاب اختالف  اخذ عن الربيع واملزين،

له مصنف يف الفقه واخلالفيات مساه احلديث واظنه الذي مساه الذهيب �لعلل و 

  اصول الفقه.

ومنهم عبد املالك بن دمحم بن عدي اجلرجاين وابو نعيم اإلسرت�ذي صاحب 

  الربيع بن سليمان مات ابو نعيم سنة ثالمثائة وثالث وعشرين.

ومنهم دمحم بن أمحد بن نصر الرتمذي كان شيخ الشافعية �لعراق قبل ابن 

  كتاب مساه كتاب اختالف اهل الصالة  يف االصول.سريج له يف املقاالت  

ومنهم دمحم بن اسحق بن خزمية بن املغرية ابو بكر السلمي، قال السبكي: انه 

  ا�تهد املطلق.

مات و  وقال الربيع بن سليمان: استفد� من ابن خزمية اكثر مما استفاد منا.

   عشرة.ابن خزمية سنة ثالمثائة واثين

ن احلجاج املروزي ابو عبد اّ� صنف كتاب القسامة ومنهم دمحم بن نصر ب

  مات سنة مائتني واربعة وتسعني.
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ومنهم منصور بن امساعيل ابو احلسن التميمي املصري الضرير صنف 

خمتصرات يف الفقه يف مذهب الشافعي وكتاب الواجب وكتاب املستعمل وكتاب 

  املسافر وكتاب اهلداية مات سنة ثالمثائة وست.

زبري بن أمحد بن سليمان بن عبد اّ� بن عاصم بن املنذر بن زبري بن ومنهم ال

العوام وهو احد اصحاب الوجوه صاحب الكايف واملسكت وغريمها مات سنة 

  ثالمثائة وسبعة عشر.

ومنهم دمحم بن ابراهيم بن املنذر ابو بكر النيسابوري وله تصانيف مفيدة تدل 

واالشرف واالمجاع والتفسري وكتاب  على تبحره يف العلم منها كتاب االوسط

  املبسوط. مات مبكة سنة ثالمثائة وتسع.

ومنهم أمحد بن عمر بن سريج القاضي ابو العباس البغدادي اخذ العلم عن 

ايب القاسم االمناطي هو سيد طبقته والشافعي الصغري مات ببغداد سنة ثالمثائة 

  وست.

ن البوشنجي العبدي ودمحم بن ومنهم دمحم بن ابراهيم بن سعيد بن عبد الرمح

امساعيل البخاري ودمحم بن ادريس بن املنذر العطفاين احلنظلي ابو حامت الرازي وأمحد 

بن شعيب اخلراساين النسائي صاحب السنن واحلسن بن سفيان الشيباين صاحب 

  املسند وابو جعفر الطربي صاحب التفسري ودمحم بن عثمان الثقفي ابو زرعة.

  الشافعية ومصنفا�م من حيثية القرون) فقهاء يف ﴿فصل

  سنة وفا�م.هي والسنة اليت تعترب فيما يلي 
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  :وكتبه )٢٠٤االمام الشافعي (ت: .١

  االم -

  والرسالة -



 ٢٦٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  واختالف االحاديث  -

  وابطال االستحسان -
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  :فهم والقرن الرابع من اهلجرة

  .به املسند الصحيحا) وكت٣١٥ابو عوانة االسفراييين (ت:  .١

  .به شرح كتاب الرسالةاوكت  )٣٦٥الكبري (ت:  ابو بكر الشاشي القفال .٢
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 احلاوي -

 وادب الدنيا والدين -

 واالحكام السلطانية -

 .واالقناع -

 :) وكتبه٤٦١الفوراين (ت:  .٥

 اال�نة -

 .والعمدة -

 :) وكتبه٤٦٢القاضي حسني (ت:  .٦

 تعليقة -

 .والفتاوى -

 :) وكتبه٤٧٦ابو اسحق الشريازي (ت: . ٧

 املهذب -

 .والتنبيه -

 :) وكتبه٤٧٨امام احلرمني (ت:  .٨

 طلب�اية امل -

 .وغنية املسرتشدين يف اخلالف -

 .) وكتابه تتمة اال�نة٤٧٨املتويل (ت:  .٩

 .) وكتابه العدة٣٩٨ابو عبد اّ� الطربي (ت:  .١

  

  :فهم والقرن السادس من اهلجرة

 :) وكتبه٥٠٥الغزايل (ت:  .١

 طيالبس -



 ٢٦٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 والوسيط -

 والوجيز -

 .واخلالصة -

 :) وكتبه٥٠١الرو�ين (ت:  .٢

 البحر -

 واحللية -

 ومناصيص الشافعي -

 .والكايف -

 :) وكتبه٥١٦البغوي (ت:  .٣

 شرح السنة -

 وجمموعة الفتاوى -

 والتهذيب يف الفقه الشافعي -

 .واجلمع بني الصحيحني -

 .) وكتابه البيان٥٥٨العمراين (ت:  .٤

  .): وكتابه غاية االختصار٥٩٣ابو شجاع (ت:  .٥

   :فهم والقرن السابع من اهلجرة

  .) وكتابه حواشي الوسيط٦٢٠ابن السكري (ت:  .١

 :) وكتبه٦٢٣ي (ت: الرافع .٢

 الشرح الكبري شرح الوجيز للغزايل -

 والشرح الصغري شرح الوجيز للغزايل خمتصر الشرح الكبري -

 واحملرر -

 .وشرح مسند الشافعي -

  .) وكتابه اشكاالت الوسيط٦٤٣ابن الصالح (ت:  .٣



 ٢٦٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  .) وكتابه شرح التنبيه٦٢٢ابن يونس اإلربلي (ت:  .٤

 :) وكتبه٦٧٦النووي (ت:  .٥

 روضة الطالبني -

 تصحيح التنبيةو  -

 وااليضاح يف املناسك -

 واملنهاج يف شرح صحيح مسلم -

 وا�موع شرح املهذب -

 ومنهاج الطالبني -

 والتحقيق -

 .والفتاوى -

  .به احلاوي الصغريا) وكت٦٧٦القزويين (ت:  .٦

  :فهم والقرن الثامن من اهلجرة

 :) وكتبه٧٠٧ابن الصباغ (ت:  .١

 الشامل -

 .والكامل -

 :) وكتبه٧١٠ابن الرفعة (ت:  .٢

 ح التنبيهشر  -

 .وشرح الوسيط -

  .به البهجة الورديةا) وكت٧٤٩ابن الوردي (ت:  .٣

 .به االنوارا) وكت٧٧٦االردبيلي (ت:  .٤

  :فهم القرن التاسع من اهلجرة

  به تنقيح اللباب.اوكت )٨٢٦العراقي ( .١



 ٢٦٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  به كفاية األخيار.اوكت )٨٢٩احلصين ( .٢

 :وكتبه )٨٣٧ابن الـمقري ( .٣

  اإلرشاد -

 وروضة الطالب. -

  د فيما عليها الـمعتمد.بوكتابه الز  )٨٣٨البارزي ( .٤

  د.بوكتابه صفوة الز  )٨٤٤ابن رسالن ( .٥

  ) وكتابه كنز الراغبني.٨٧٤الـمحلي ( .٦

  .وكتابه �اية التدريب )٨٩٠العمريطي ( .٧

  :فهم القرن العاشر من اهلجرة

  .وكتابه فتح القريب الـمجيب )٩١٨الغزي ( .١

  .وكتابه مسائل التعليم )�٩١٨فضل ( .٢

  :) وكتبه٩٢٦صاري (زكر� األن .٣

 أسىن املطالب -

 وحتفة الطالب -

 والغرر البهية -

 وبـهجة احلاوي -

 وحترير تنقيح اللباب -

 وحاشية شرح الـمحلي -

 وشرح الروض البن املقري -

 ونـهج الطالب -

 ومنهج الطالب -

 .وفتح الوهاب -

  .) وكتابه العباب٩٢٠املـزجد ( .٤



 ٢٦٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  :وكتبه )٩٤٤العبادي ( .٥

 طالبحاشية حتفة الـ -

 .بهيةحاشية الغرر ال -

  .) وكتابه حاشية كنز الراغبني٩٥٨عمرية ( .٦

  .به حاشية أسىن الـمطالبا) وكت٩٥٨الشهاب الرملي ( .٧

  :وكتبه )٩٧٤ابن حجر الـهيتمي ( .٨

 حتفة الـمحتاج يف شرح الـمنهاج -

 واإليعاب شرح العباب -

 وفتح اجلواد -

 واالمداد -

 وفتاوى ابن حجر -

 .والـمنهج القومي -

  .باحلبي ةوكتابه حتف )٩٧٨الفشين ( .٩

  :) وكتبه٩٨٥املليباري ( .١٠

 قرة العني -

 .فتح الـمعنيو  -

  :فهم القرن احلادي عشر من اهلجرة

  :وكتبه )١٠٠٤مشس الدين الرملي ( .١

 نـهاية الـمحتاج يف شرح الـمنهاج -

 وعمدة الرابح -

 وغاية البيان يف شرح الزبد -

 شرح إيضاح الـمناسكو  -

 .حاشية شرح منهج الطالبو  -



 ٢٧٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  .شرح منهج الطالب) وكتابه حاشية ١٠٢٤الز�دي ( .٢

  .وكتابه حاشية اإلقناع )١٠٦٩القليويب ( .٣

  .) وكتابه حاشية حتفة الطالب١٠٦٩الشو�ري ( .٤

  .) وكتابه حاشية شرح منهج الطالب١٠٩٢احلليب ( .٥

  .وكتابه حاشية على حتفة الطالب )١٠٩٨العناين ( .٦

  :فهم القرن الثاين عشر من اهلجرة

  .لقريبوكتابه حاشية على فتح ا )١١٦٠الربماوي ( .١

  :) وكتبه١١٧٠الـمدابغي ( .٢

 حاشية على اإلقناع -

 .وحاشية على حتفة الطالب -

  .) وكتابه حاشية على املنهج القومي١١٩٤الكردي ( .٣

  :فهم القرن الثالث عشر من اهلجرة

  .) وكتابه حاشية على الـمنهج القومي١٢٠١اجلرهزي ( .١

  :وكتبه )١٢٢١البجريمي ( .٢

 حتفة احلبيب على اإلقناع -

 .لى شرح منهج الطالبواحلاشية ع -

  .) وكتابه حاشية على حتفة الطالب١٢٢٦الشرقاوي ( .٣

  .وكتابه حاشية على فتح الـمعني )�١٢٦٠صربين ( .٤

 .وكتابه حاشية على فتح القريب )١٢٧٢البيجوري ( .٥

  :فهم القرن الرابع عشر من اهلجرة

  .) وكتابه إعانة الطالبني١٣١٠الدمياطي ( .١

  :وكتبه )١٣١٦نووي البنتين ( .٢



 ٢٧١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

 شيخ على فتح القريبتو  -

 نـهاية الزينو  -

 شرح الر�ض البديعةو  -

 سلم املناجاةو  -

 .كاشفة السجاو  -

  .وكتابه بغية املسرتشدين )١٣٢٠عبدالرمحن املشهور ( .٣

  .وكتابه حاشية على الغرر البهية )١٣٢٦عبد الرمحن الشربيين ( .٤

  .وكتابه حاشية على الـمنهج القومي )١٣٢٩حمفوظ الرتمسي ( .٥

  .وكتابه ترشيخ الـمستفيدين )١٣٣٥السقاف ( .٦

  .وكتابه عمدة الـمفيت واملستفيت )١٣٥٢األهدل ( .٧

  :وكتبه )١٣٦٠الشاطري ( .٨

 الياقوت النفيس -

 شرح الياقوت النفيسو  -

  يف القول القدمي واجلديد﴾ ﴿فصل

املراد �لقول القدمي هو ما قاله او نص عليه االمام الشافعي قبل انتقاله اىل 

  تاء سواء رجع عنه او مل يرجع ويطلق عليه املذهب القدمي.مصر كتابة او امالء او اف

وميثل مذهب الشافعي القدمي كتابه املسمى �حلجة وال جيوز ان يفيت �لقدمي 

  اال يف مسائل سأذكرها بعد الن القدمي صار غري مذهب للشافعي.

  واملراد �لقول اجلديد هو ما قاله او نص عليه مبصر.

  د االمام الشافعي﴾يف ادلة االحكام عن ﴿فصل

  يقول يف االم: والعلم طبقات شىت:

  االوىل الكتاب والسنة إذا ثبتت.



 ٢٧٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  والثانية االمجاع فيما ليس فيه كتاب وال سنة.

هم فرأي الصحابة نوال نعلم خمالفا م ملسو هيلع هللا ىلصوالثالثة ان يقول بعض اصحاب النيب 

  خري من رأينا النفسنا.

سألة فيأخذ من قول بعضهم يف امل ملسو هيلع هللا ىلصالرابعة اختالف اصحاب رسول اّ� و 

  ما يراه اقرب اىل الكتاب والسنة او يرجحه قياس وال يتجاوز اقواهلم اىل غريها.

  مسة القياس على بعض الطبقات.ااخلو 

  يف املسائل اليت يفىت �ا على القدمي﴾ ﴿فصل

  هي تبلغ اثنتني وعشرين مسألة:

  منها عدم وجوب التباعد عن النجاسة يف املاء الراكد.

  نها التثويب يف االذان.وم

  عدم انتقاض الوضوء مبس احملارم. ومنها 

  .طهارة املاء اجلاري الكثري ما مل يتغريومنها 

  تعجيل صالة العشاء. ومنها 

  عدم مضي وقت املغرب مبضي مخس ركعات.ومنها 

  تني.ري عدم قراءة السورة يف االخومنها 

  فله اإلقتداء.املنفرد اذا احرم �لصالة مث انشأ القدوة ومنها 

  كراهية قلم اظفار امليت.ومنها  

  عدم اعتبار النصاب يف الركاز.ومنها 

تحلل فشرط التحلل يف احلج بعذر املرض اي اذا شرط انه اذا مرض ومنها 

  صح الشرط.

  حترمي اكل جلد امليتة بعد الد�غ.ومنها 

  لزوم احلد بوطء احملرم مبلك اليمني.ومنها 

  إذا رجعوا. غرامة شهود املالومنها 



 ٢٧٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  تساقط البينتني عند التعارض.ومنها 

  استحباب اخلط بني يدي املصلي.ومنها 

  من مات وعليه صيام يصوم عنه وليه.ومنها 

  اجبار الشريك املمتنع عن العمارة.ومنها 

  اجلهر �لتأمني للمأموم يف الصالة اجلهرية.ومنها 

   يبلغ ظاهرا الليتني.جواز االستنجاء �الحجار فيما جاوز املخرج وملومنها 

  جعل الصداق يف يد الزوج مضمو� ضمان يد.ومنها 

  قبول شهادة االصل والفرع بعضهم لبعض.ومنها 

  تقدمي صاحب الشاهدين على صاحب الشاهد واليمني.ومنها 

ال يشرتط حتليف ذي اليد مع بينته اذا عارضتها بينة من ليس بيده ومنها 

  العني.

ولد وعدم تنجيس امليتة اليت ال دم هلا سائل للماء جواز تزويج ام الومنها 

  القليل.

  جناسة اخلنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعا.ومنها 

  اإلغتسال من غسل امليت اكد من غسل اجلمعة.ومنها 

  إذا مل جيد اهلدى. قجواز صوم املتمتع ا�م الشريومنها 

  ١ثبوت اإلستيالد بوطء الشبهة.ومنها 

  )تمدةفصل يف األقوال الـمع(

الـمقرر عند متأخري الشافعية أن معتمد الـمذهب هو ما اتفق عليه الشيخان 

  الرافعي والنووي رحـمهما هللا تعاىل.

  د ما قاله النووي رحـمه هللا.مفإن اختلفا فالـمعت

                                                           
  ٢٥٢- ٢٤٩الفوائد املدينة، ص: للكردي   ١



 ٢٧٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وإن كتب النووي إذا تـخالفت فالغالب أن الـمعتمد التحقيق فالـمجوع 

وى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فالنكت على فالتنقيح فالروضة فالـمنهاج فالفتا

   .١التنبيه

  وقال بعضهم: أن الراجح الـمعتمد هو كتاب منهاج الطالبني.

ومن كان من أهل الرتجيح يف الـمذهب والقدرة على التصحيح يـختار يف 

  فتواه ما يظهر له ترجيحه من كالم الشيخني الرافعي والنووي.

يف الـمذهب فيأخذ بكالم ابن حجر يف  وأما من لـم يكن من أهل الرتجيح

  التحفة والرملي يف النهاية، إذ مها معتمد الـمذهب عند الـمتأخرين.

وقال الشيخ أحـمد الدمياطي: فإن قلت: ما الذي يفىت به من الكتب؟ وما 

الـمقدم منها؟ فاجلواب كما يؤخذ من أجوبة العالمة سعيد بن مـحمد سنبل 

مدة ومعول عليها لكن مع مراعاة تقدمي بعضها على الـمكي: كل هذه الكتب معت

بعض واألخذ يف العمل للنفس يـجوز �لكل، وأما اإلفتاء فيتقدم منها عند 

  االختالف التحفة والنهاية.

وإن اختلفت كتب ابن حجر مع بعضها فالـمقدم أوال التحفة مث فتح اجلواد 

  مث اإلمداد، مث الفتاوى وشرح العباب سواء.

وال الضعيفة فيجوز العمل بـها يف حق النفس ال يف حق الغري ما لـم أما األق

  ٢يشتد ضعفها، وال يـجوز اإلفتاء وال احلكم بـها.

  

  )اصطالحات كتب الشافعية فصل يف(

  : يراد بـها اجتهادات الشافعي سواء كانت قديـمة أو جديدة.األقوال

                                                           
  ١١٧الفوائد الـمكية، ص:   ١
  . ملخصا١٩ص: ، ١إعانة الطالبني، جزء   ٢



 ٢٧٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  عي.: هو الرأي الراجح من القولني او االقوال للشافاألظهر

اذا كان االختالف بني القولني قوّ�، فالراجح من أقوال اإلمام الشافعي هو 

  األظهر ويقابله الظاهر.

  : هو الرأي الراجح من القولني لإلمام الشافعي.الـمشهور

إذا كان االختالف بني القولني ضعيفا فالراجح من أقوال الشافعي هو 

  ركه.الـمشهور ويقابله الغريب الذي ضعف دليله ومد

: هو اجتهادات األصحاب الـمنتسبني إىل اإلمام الشافعي الوجوه أو األوجه

ومذهبه اليت استنبطوها على ضوء األصول العامة للمذهب والقواعد اليت رسـمها 

  اإلمام الشافعي وهي ال تـخرج عن نطاق الـمذهب.

: هو نص الشافعي، سـمي بذلك ألنه مرفوع إىل اإلمام أو أنه مرفوع النص

  القدر لتنصيص اإلمام عليه.

  : يطلق على اختالف األصحاب يف حكاية الـمذهب ونقله.الطرق

: يطلق على الرأي الراجح يف حكاية الـمذهب وهي اختالف الـمذهب

  األصحاب يف حكاية الـمذهب.

  .: هو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب اإلمام الشافعياألصح

لنظر إىل قوة الدليل من كل منهما فالراجح هو إذا كان االختالف قو� �

  األصح ويقابله الصحيح.

: هو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصحاب اإلمام الصحيح

  .الشافعي

إذا كان االختالف ضعيفا �ن كان دليل الـمرجوح يف غاية الضعف فالراجح 

  هو الصحيح ويقابله الضعيف.



 ٢٧٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ح واألصح خالفه، وكذلك يف قول  : هو وجه ضعيف، والصحيوقيل كذا

  كذا.

: هو احلكم األقوى شبها �لعلة فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان األشبه

  على قياسني لكن العلة يف أحدمها أقوى من اآلخر.

: هو أن يـجيب اإلمام الشافعي بـحكمني مـختلفني يف صورتني التخريج

نتقل األصحاب جوابه يف كل صورة متشابـهتني ولـم يظهر ما يصلح للفرق بينهما في

إىل األخرى فيحصل يف كل صورة منهما قوالن: منصوص ومـخرج، فالـمنصوص يف 

  هذه هو الـمخرج يف تلك، والـمنصوص يف تلك هو الـمخرج يف هذه.

  .التربي منه او انه مشكل هو اشارة اىل :ال يبعد كذا

  .املعىنهو كالذي قبله من حيث  كذا قالوه او كذا قاله فالن:

  ظاهره عدم ارتضائه كما نبه عليه يف اجلنائز يف التحفة. ان صح هذا:

: بذكر على أو قالوا هذا كالم على ما اقتضاه كالمهم أو على ما قاله فالن

  .فالن، فهذه صيغة تربي كما صرحوا به

مث �رة يرجحونه وهذا قليل و�رة يضعفونه وهو كثري فيكون مقابله هو 

  .كانالـمعتمد أي إن  

و�رة يطلقون ذلك فجرى غري واحد من الـمشايخ على أنه ضعيف، 

  والـمعتمد ما يف مقابله أي إن كان كما سبق.

  : هو األصح من الوجهني أو األوجه.على األوجه

  : أي بذكر الظهور فهو بـحث لـهم.الذي يظهر

: هو الـمستنبط من نصوص اإلمام وقواعده الكليتني وال يـخرج عن البحث

  ب اإلمام.مذه



 ٢٧٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

إن ضبطوه بفتح الـميم الثانية فهو مشعر �لرتجيح ألنه بـمعىن  فهو حمتمل:

قريب، وإن ضبطوه �لكسر فال يشعر به ألنه بـمعىن ذي احتمال أي قابل للحمل 

  والتأويل.

  .: إن نبهوا على تضعيفه أو ترجيحه فال كالم وإال فهو معتمدكما أو لكن

عيد سنبل عن شيخه الشيخ عمر الـمصري فإن جـمع بينهما فقال الشيخ س

  .عن شيخه الشوبري: أن اصطالح التحفة ان ما بعد كما هو الـمعتمد عنده

وأن ما اشتهر من أن الـمعتمد ما بعد لكن يف كالمه إنـما هو فيما إذا لـم 

  .يسبقها كما وإال فهو الـمعتمد عنده

الـمعتمد كذا أو  وإن رجح بعد ذلك ما يقابل ما بعد كما إال أن قال لكن

  د.ماألوجه كذا فهو الـمعت

: هو الذي استنبطه الـمختار عن األدلة األصولية �الجتهاد من غري االختيار

  نقل له من صاحب الـمذهب.

  : الذي وقع للنووي يف الروضة بـمعىن األصح يف الـمذهب.املختار

  : حكم بضعفه إال إن صرحوا بعده برتجيح أو تضعيف.وقع لفالن كذا

خلصها من لفظ الرافعي يف كتابه  الروضة الىت : عبارة النووي يفأصل الروضة

  العزيز أي الشرح الكبري.

  : الـمراد بـها ز�دة النووي على ما يف العزيز.زوائد الروضة

  : أي ارتضاه.سكت عنه

  : أي لـم يرده فيكون كاجلازم فيه.أقره فالن

  كنه ظاهر فيه.عدم التعقيب ال يقتضي الرتجيح ل مل يتعقبه:

  : رتبة فوق الظاهر، والظاهر رتبة دون التصريح.االقتضاء

  : الـمراد به أنه معلوم من كالم األصحاب.نبه عليه



 ٢٧٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  : هو ما فهم من األحكام بطريق القطع.الفحوى

  : فهو من حبث القائل ال الناقل.الظاهر كذا

  : هو احلكم �لشيء ال على وجه الصراحة.القضية

د به الـمنقول عن العالـم الذي ال زال على قيد احلياة فال : يراقال بعضهم

  يصرحون �سـمه.

  : يراد به تعني سرق العبارة بال تغيري بشيء منها.وعبارته كذا

  : لـما فيه ضعف شديد.وقد يقال

  لـما فيه ضعف ضعيف. لقائل:

  : لـما فيه قوة سواء تـحقق اجلواب أم ال.فيه حبث وحنوه

  ة القائل.: هو خلاصأقول وقلت

: هو إشارة إىل قصور يف حاصله أو حمصله أو حتريره أو تنقيحه وحنو ذلك

  األصل أو اشتماله على حشو.

: األوىل يف إقامة األعلى مقام األدىن تنزل منزلته وأنيب منابه وأقيم مقامه

  والثانية �لعكس والثالثة يف الـمساوة.

قوي، فتأمل إشارة إىل : �مل إشارة إىل اجلواب ال�مل فتأمل فليتأمل

  الضعيف، فليتأمل إىل األضعف.

  : يستعمل يف لزوم الفساد.يف نظر

  : إذا كان السؤال قو� يقال (ولقائل) فجوابه أقول أو تقول، السؤال وجوابه

  وإذا كان السؤال ضعيفا يقال فإن قلت فجوابه قلنا أو قلت وقيل. 

   .�لواو عن البعيد لتوإن ق �لفاء سؤال عن القريب. فإن قلتوقولـهم 

  يقال فيما فيه اختالف. قيل:و

  :إشارة إىل ضعف ما قالوا. وقيل فيه



 ٢٧٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  : إجـمال بعد التفصيل.مـحصل الكالم

  : تفصيل بعد اإلمجال.حاصل الكالم

ارتكاب ما ال جيوز عند الـمحقيقن وإن جوزه بعضهم  يطلق على  التعسف:

  ما ال ضرورة فيه واألصل عدمه.

هذه صيغ  أقربأو  لكان قريباأو  ليس ببعيدو لـم يبعدلو قيل بكذا 

  ترجيح.

: األغلب فيها استعماله يف الـمندوب �رة والوجوب أخرى ويـحمل ينبغي

  على أحدمها �لقرينة وقد تستعمل للجواز والرتجيح.

هو عبارة عن تتابع أمور جزئية ليحكم بـحكمها على أمر يشتمل  اإلستقراء:

  .على تلك اجلزئيات

ومثاله االستدالل على أن الوتر مندوب وليس بواجب ألن الوتر يؤدي على 

الدابة يف السفر وقد ثبت بتتابع أحوال النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أنه ما كان يصلي الفرائض على 

  الدابة وإنـما يصلي النوافل فقط.

: وهو من األصول اليت اعتمدها الشافعي وحاصله أن األخذ �قل ما قيل

ذ �قل ما قيل يف الـمسألة فيثبت به احلكم إذا كان األقل جزءا من األكثر ولـم �خ

  يـجد دليال غريه.

ومثاله دية الذمي فقد اختلف العلماء فيها على ثالثة أقوال فقيل إنـها ثلث 

دية الـمسلم وقيل إنـها نصف دية الـمسلم وقيل إنـها كدية الـمسلم، فأخذ الشافعي 

  ١أن الثلث أقل ما قيل يف الـمسألة.�لثلث بناء على 

  ﴾﴿فصل يف انواع الـمجتهدين

                                                           
  .٢٤الـمدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية، صحيفة   ١



 ٢٨٠    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

الـمجتهد الـمطلق والـمجتهد الـمنتسب ومـجتهد الـمذهب  تد أربعة:هفا�

  وجمتهد الفتوى والرتجيح. 

فالـمجتهد الـمطلق هو الذي يستقل �جتهاده يف األصول والفروع، 

خبار والرتجيح بينها، والتعديل واالستنباط من األدلة، والتصحيح والتضعيف لأل

  .والرتجيح للرواة، وغري ذلك من شروط االجتهاد

 لقواعد ويوجه األدلة ال ينتسب إىلالجتهاده ويـمهد ا يضع األساس العام

أحد وال يقلد أحدا وهذا هو حال األئـمة الـمجتهدين الـمتبوعني يف القرون األوىل  

  وري واألوزعي وغريهم.كأبـي حنيفة ومالك والشافعي وأحـمد والث

والـمجتهد الـمنتسب هو الذي بلغ رتبة االجتهاد الـمطلق �ألخذ من الكتاب 

  .والسنة إال أنه لـم يصل إىل درجة االستقالل الكامل يف �صيل األصول اخلاصة به

فهو يـخرج األحكام على أصول إمام من أئـمة االجتهاد الـمطلق إال أنه ال 

يف الـمذهب وال يف دليله وإنـما ينسب إليه لسلوكه طريقه يف  يكون مقلدا إلمامه ال

االجتهاد وقد يوافق اإلمام وقد يـخالفه فإن وافقه يف اجتهاد كان من قبيل االتفاق 

يف األداء ال من قبيل التقليد فإن خالفه كان خالفه لـما رجح عنده من األدلة 

  .واالستنباط وكثريا ما يـخالفه

 مذهب الشافعي أبو بكر مـحمد بن إبراهيم ابن الـمنذر ومن الـمنتسبني إىل

وإمساعيل ابن يـحيـى الـمزين ودمحم ابن نصر املروزي ودمحم ابن جرير الطربي ودمحم ابن 

  خزيـمة.

ومـجتهد الـمذهب وهو الذي لـم يبلغ درجة الـمجتهد الـمطلق وال درجة 

أن ينظر يف الوقائع وخيرجها على  الـمجتهد املنتسب إال أنه بلغ من العلم مبلغا يؤهله

  .نصوص إمامه بعد معرفته بعلتها ووقوفه حبقيقتها

وذلك �ن يقيس ما سكت عنه اإلمام على ما نص عليه أو يدخله حتت 

  .عمومه أو يدرجه يف قاعدة عامة من قواعده



 ٢٨١    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقد يقوم �ستنباط األحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع متقيدا 

صولية وتسمى أقوال جمهتد املذهب عند الشافعية �صحاب بقواعد إمامه األ

  .الوجوه

ومن جمتهدي املذهب من صحب الشافعي وتتلمذ على يديه كالبويطي 

  .ويونس بن عبد األعلى والربيع املرادي

ومنهم من لـم يصحبه حقيقة كاألمناطي واألصطخري وابن خريان وابن أيب 

  هريرة وغريهم.

وهو نوع الرابع من أنواع ا�تهدين وهم الطبقة اليت وجمتهد الفتوى والرتجيح 

تلي طبقة أصحاب الوجوه الذين لـم يصلوا درجتهم يف حفظ الـمذهب والتمرس 

  .�صوله وقواعده واالرتياض يف االستنباط وغري ذلك من مسالك االجتهاد ووسائله

بط وهذه صفة كثرية من الـمتأخرين الذين رتبوا الـمذهب وحرروه وقد يستن

هؤالء من نصوص اإلمام ومن األدلة الشرعية بناء على قواعد اإلمام ومن هؤالء 

ا�تهدين املاوردي وأبو طيب الطربي وإمام احلرمني اجلويين والشريازي والرو�ين 

  ١والرافعي والنووي.

والضابط يف الـمذهب وهو الذي اشتهر ضبطه واتفق عليه ومن أمثلته شيخ 

  ري وابن حجر الـهيتمي والرملي.اإلسالم زكر� األنصا

  ﴿فصل يف رموز علماء الشافعية﴾

ي (أط) دمحم بن منصور األطفحي (�ج) إبراهيم الباجوري ر و (أج) األجه

(بج) سليمان البجريمي، (ب ر) الربماوي (حج) إبن حجر الـهيتمي (خ ض) 

خضر الشوبري (ش ق) عبد هللا الشرقاوي (طب) منصور الطبالوي (ع ش) علي 

شربامليسي (ع ن) العناين (ق ل) القليويب (م ر) مـحمد الرملي الصغري (شهاب م ال

                                                           
  ٢٢٧دمحم حسن، االجتهاد وأنواع الـمجتهدين، ص:   ١



 ٢٨٢    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ر) دمحم الرملي والده، (م د) املدابغي (محيد:ش ر) عبد احلميد الشرواين (س م) ابن 

(خ)  قاسم الصباغ (س ل) سلطان بن أمحد (ز ي) الز�دي (ح ل) احللبـي،

 (د م) الدمريي (خ ط) ينف(حف) احل(د) أبو داود (حم) أمحد البخاري (م) مسلم 

اخلطيب الشربيين (ع ب) ابن حجر الـهيتمي يف شرح العباب، (ر ش) الرشدي 

(�) البابلي (ط ى) الطيبـي (ر ح) رحـماين (د ش) دنشوري (ك ر) الكردي على 

شرح ابن حجر (ج م) اجلمل على الـمنهج (ب ص) بصري (شوبري) دمحم ابن أمحد 

 الشوبري.

  سابعالباب ال
  يف االمام ايب القاسم اجلنيد البغدادي واالمام الغزايل

  )فصل يف اجلنيد البغدادي(

  

هو اجلنيد بن دمحم بن اجلنيد ابو القاسم، ولد ببغداد سنة مائتني وعشرين   

من اهلجرة، اخذ العلم من خاله سري السقطي واحلارث احملاسيب، ومسع احلديث من 

 ٢٤۰ه) ودرس الفقه علي ايب ثور ( ٢٥۷عرفة ( الكثري من الشيوخ مثل احلسن بن

  ه) وكان يفيت حبضرته وله عشرون سنة. 

رزق من الذكاء وصواب اجلوا�ت يف فنون العلم ما مل ير يف زمانه مثله مع 

من الدنيا وابنائها مات رمحه هللا سنة مائتني ومثانية وتسعني من  فعفاف وعزو 

عليه حنو  ىخاله سري السقطي. وقيل صل اهلجرة وعمره سبعون سنة. ودفن عند قرب

  )فصل يف أقوال العلماء فيه(          .١ستني الفا

                                                           
  ١٦۸\�۸ريخ بغداد :   ١



 ٢٨٣    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال ابو نعيم احلافظ: كان اجلنيد رمحه هللا ممن احكم علم الشريعة انتهى 

  .١من حلية األولياء

وقال احلافظ الذهيب رمحه هللا عن اجلنيد:  كان شيخ العارفني وقدوة 

  .٢ياء يف زمانهالسائرين وَعَلَم األول

وقال السبكي عن اجلنيد: هو سيد الطائفة ومقدم اجلماعة وامام اهل 

  اخلرقة وشيخ طريقة التصوف وعلم األولياء يف زمانه.

وقال ابو العباس بن سريج:  رأيت لكم شيخا ببغداد يقال له اجلنيد ما 

حيضرونه لدقة رأت عيناي مثله كان الكتبة يعين البلغاء حيضرونه أللفاظه والفالسفة 

  .٣معانيه واملتكلمون لزمام علمه

وقال اخللدي: مل نر يف شيوخنا من اجتمع له علم وحال غري اجلنيد كانت 

له حال خطرية وعلم غزير إذا رأيت حاله رجحته على علمه وإذا تكلم رجحت 

  .٤علمه على حاله

 قال السلمي: حدثنا جدي ابن جنيد قال كان اجلنيد يفتح حانوته ويدخل

  .٥فيسبل السرت ويصلي اربع مائة ركعة

قال ابن جنيد ايضا: ثالثة ال رابع هلم اجلنيد ببغداد وابو عثمان بنيسابور 

  .٦وابو عبد هللا بن اجلالء �لشام

  )فصل يف سريته وأقواله(

                                                           
  ٢۸١\١٣حلية األولياء   ١
  ۷٢\�٢٢ريخ االسالم :   ٢
  ٦۸سري اعالم النبالء   ٣
  ٦۸سري اعالم النبالء :   ٤
  املرجع نفسه  ٥
  نفسهاملرجع   ٦



 ٢٨٤    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

قال ابو بكر الكتاين: جرت مسئلة مبكة ا�م املوسم يف احملبة فتكلم الشيوخ 

فأطرق ساعة  !هم سنا، فقالوا له هات ما عندك � عراقيفيها، وكان اجلنيد اصغر 

ودمعت عيناه، مث قال: عبد ذاهب عن نفسه ومتصل بذكر ربه قائم �داء حقوقه 

�ظر اليه بقلبه احرق قلبه انوار هيبته وصفا شربه من كأس وده وانكشف له اجلبار 

أمر هللا، وان سكن من استار غيبه فإن تكلم فبا�، وان نطق فعن هللا، وان عمل فب

فمع هللا فهو � و�� ومع هللا فبكي الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جربك هللا � 

  .�١ج العارفني

قال سيد الطائفة وشيخهم اجلنيد بن دمحم رمحه هللا:  الطرق كلها مسدودة 

  على اخللق اال من اقتفى ا�ر الرسول.

 يقتدى به يف هذا االمر، ألن وقال: من مل حيفظ القران ويكتب احلديث ال

  .٢علمنا مقيد �لكتاب والسنة وقال مذهبنا هذا مقيد �صول الكتاب والسنة

روي انه قال له غالم نصراين متنكرا يف جملسه: ايها الشيخ ما معىن قول 

: اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور هللا رواه الرتمذي فأطرق ساعة مث ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

  .٣ل له اسلم فقد حان وقت اسالمك فأسلم الغالمرفع رأسه وقا

قال اجلنيد كنت بني يدي سري (السقطي) وا� ابن سبع سنني وبني يديه 

مجاعة يتكلمون يف الشكر فقال يل � غالم ما الشكر قلت الشكر ان ال تعصي هللا 

ان يكون حظك من هللا لسانك قال اجلنيد فال ازال أبكي  ىبنعمه فقال يل اخش

  .٤هذه الكلمة اليت قاهلا يل السريعلى 

                                                           
  ٣۷٦\٣مدارج السالكني   ١
  ٤٦٤\٢مدارج السالكني   ٢
  ٥۸٢\١الكواكب الدرية يف تراجم السادات الصوفية   ٣
  ٢۷۰\٢صفة الصفوة :   ٤



 ٢٨٥    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

وقال اجلنيد: امنا اليوم ان عقلت ضيف نزل بك وهو مرحتل عنك فإن 

احسنت نزله وقراه شهد لك واثىن عليك بذالك وصدق فيك وان اسأت ضيافته ومل 

حتسن قراه شهد عليك، فال تبع اليوم وال تعد له بغري مثنه واحذر احلسرة عند نزول 

  ت آت وقد مات قبلك من مات.السكرة فإن املو 

وقال اجلنيد: اتق هللا وليكن سعيك يف دنياك ألخرتك فإنه ليس لك من 

ك �ركه خلفك، دنياك شيئ، وال تدخرن مالك وال تتبع نفسك، ما قد علمت ان

  قة،ولكن تزود لبعد الش

اعلم � ابن ادم ان طلب االخرة امر عظيم ال يقصر فيه اال احملروم اهلالك 

كب الغرور وانت ترى سبيله واخلص عملك وإذا أصبحت فانتظر املوت وإذا فال تر 

أمسيت فكن على ذالك وال حول وال قوة اال �� وإن اجنى الناس من عمل مبا انزل 

  هللا يف الرخاء والبالء. 

  )فصل يف اساتذته واصحابه(

أخذ اخلرقة الصوفية عن خاله سري السقطي وأخذ الفقه من ايب ثور 

يم بن خالد الكليب الفقيه البغدادي، وأخذ احلديث من احلسن بن عرفة وغري ابراه

هؤالء فقد أخذ العلم من احلارث احملاسيب والشيخ ايب جعفر دمحم بن علي القصاب 

  البغدادي الصويف ودمحم بن ابراهيم البغدادي البزار ايب محزة وبشر بن احلارث.

د ابو بكر الشبلي وال حيصر من واما من تالمذته فقد أخذ اخلرقة من اجلني

أخذ العلم عنه منهم ابو دمحم اجلريري وابن االعرايب ابو العباس امحد بن دمحم وامساعيل 

بن جنيد وعلي بن بندار ابو احلسن الصرييف وعبد هللا بن دمحم الشعراين وابو احلسني 

  علي بن هند القرشي الفارسي وهو من كبار مشايخ الفرس وعلمائهم.

  )يف مكانة اجلنيد يف التصوففصل (



 ٢٨٦    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

ابو القاسم اجلنيد بن دمحم البغدادي له مكانة عالية عند الصوفية، لقب 

بعضهم �نه سيد الطائفة وبعضهم �نه ابو التصوف وبعضهم �نه عمدة العلماء 

وبعضهم �نه امام الدنيا وبعضهم �نه مفيت الفريقني وبعضهم �نه شيخ الطائفتني 

م اجلماعة وبعضهم �نه امام اهل اخلرقة وبعضهم �نه شيخ طريقة وبعضهم �نه مقد

  التصوف وبعضهم �نه علم األولياء.

واتفق العلماء على ان طريقة االمام اجلنيد طريقة متبعة ومذهبه مذهب 

  سامل.

  )فصل يف مذهب التصوف الوسطي السين(

مام الغزايل �ضة العلماء تري ان ما ذهب اليه الشيخ اجلنيد البغدادي واال

يف التصوف هو املراد �لتصوف الوسطي السين وهو الذي ضبط بقوائد الكتاب 

  والسنة، ولكونه بعيدا من العقائد الذميمة والغلو وكل ما يعارض الشرع.

قال اجلنيد: طريقنا مضبوط �لكتاب والسنة ومن مل حيفظ القران ومل يكتب 

  ألن علمنا هذا مقيد �لكتاب والسنة. احلديث ومل يتفقه ال يقتدى به يف هذا االمر

وكان مذهب اجلنيد والغزايل يف التصوف مذهبا ساملا من املسالك املعوجة 

الظاهرة من غالة التصوف. مثل من ادعى سقوط التكاليف الشرعية من صالة 

  وصوم وسائر العبادة من بعض الصوفية.

دي عظيم قال اجلنيد عمن قال �سقاط االعمال عن اجلوارح: وهو عن

  والذي يزين ويسرق احسن حاال من الذي يقول هذا.

قال الغزايل: إن حركات السالكني وسكنا�م يف ظاهرهم و�طنهم مقتسبة 

  من نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه األرض نور يتوضأ به. 

ومذهب الغزايل يف التصوف ظاهر يف كتبه كمنهاج العابدين واحياء علوم 

  ين ومكاشفة القلوب ومراقي العبودية وغريها.الد



 ٢٨٧    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

  )فصل يف االمام الغزايل(

هو ابو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي النيسابوري الصويف 

احد اشهر علماء املسلمني يف القرن اخلامس  الشافعي االشعري احد اعالم عصره و

  .١اهلجري كان فقيها وأصوليا فيلسوفا لقب حبجة االسالم

  ولد يف سنة اربعمائة ومخسني من اهلجري يف طوس.

كان له القاب منها حجة االسالم وزين العابدين، وحجة الدين والعامل 

  االوحد ومفيت االمة وبركة اال�م وامام ائمة الدين وشرف االمة. 

كان له اثر كبري يف عدة علوم مثل الفلسفة، والفقه الشافعي وعلم الكالم 

  وترك عددا من الكتب يف تلك ا�االت.والتصوف واملنطق 

فلما بلغ عمره اربعا وثالثني سنة انتقل اىل بغداد بعد ان أخذ معظم العلوم 

  من امام احلرمني يف نيسابور. وهذا بطلب الوزير السلجوقي نظام امللك.

ويف ذالك الفرتة اشتهر شهرة واسعة وصار مقصدا لطالب العلم الشرعي 

بلغ انه كان جيلس يف جملسه اكثر من اربع مائة من افاضل من مجيع البلدان حىت 

  الناس وعلمائهم يستمعون له ويكتبون عنه العلم.

وبعد اربع سنوات من التدريس، قرر اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربية 

نفسه متأثرا يف ذالك �لصوفية وكتبهم فخرج من بغداد خفية يف رحلة طويلة بلغت 

ل خالهلا بني دمشق والقدس واخلليل ومكة واملدينة املنورة وكتب احد عشر سنة. تنق

  خالهلا كتابه املشهور احياء علوم الدين.

 )فصل يف الغزايل والتصوف(

التصوف للغزايل هي املرحلة االخرة يف مراحل اربعة يف حياته كما ذكر على 

ق ذالك يف كتابه املنقذ من الضالل حيث قال: فابتدرت لسلوك هذه الطري

                                                           
  ٢٦٥\١١عون املعبود   ١



 ٢٨٨    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

واستقصاء ما عند هذه الفرق مبتد� بعلم الكالم ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعلم 

  .١الباطنية ومربعا بطريق الصوفية

بدأ اهتمام الغزايل يتجه حنو علوم التصوف مبطالعة كتب الصوفية مثل قوت 

القلوب أليب طالب املكي وكتب احلارث احملاسيب واملتفرقات املأثورات عن اجلنيد 

البغدادي وايب بكر الشبلي وايب يزيد البسطامي كما انه حيضر جمالس الشيخ فضل 

بن دمحم الفارمذي الصويف والذي أخذ عنه الطريقة فتأثر �م �ثرا كبريا حيت ادى به 

االمر لرتكه للتدريس يف املدرسة النظامية يف بغداد واعتزاله الناس وسفره ملدة احد 

  عشر سنة.

ذالك: وانكشفت يل يف اثناء هذه اخللوات امور ال ميكن وقال الغزايل عن 

احصائها واستقصائها، والقدر الذي اذكره لينتفع به اين علمت يقينا ان الصوفية 

السالكون لطريق هللا تعاىل خاصة وان سري�م احسن السري وطريقتهم اصوب الطرق 

  .٢وأخالقهم ازكي األخالق

  )فصل يف اساتذته وتالمذته(

به للعلم يف صباه سنة اربع مائة ومخس وستني فأخذ الفقه يف طوس ابتدأ طل

على يد الشيخ امحد الراذكاين مث رحل اىل جرجان وطلب العلم على يد الشيخ 

  االمساعيلي. مساعيلي وقيل انه امساعيل بن سعدةاالمساعيلي وهو ابو النصر اال

ني رئيس املدرسة ه رحل الغزايل ايل نيسابور والزم امام احلرم ٤۷٣ويف عام 

النظامية فدرس عليه خمتلف العلوم من فقه الشافعية وفقه اخلالف واصول الفقه 

وعلم الكالم واملنطق والفلسفة وجد واجتهد حىت برع واحكم كل تلك العلوم 

ووصفه شيخه امام احلرمني �نه حبر مغدق وكان اجلويين اي امام احلرمني يظهر 

                                                           
  ١١۸املنقذ من الضالل :   ١
  ١۷٥املنقذ من الضالل :   ٢



 ٢٨٩    يف اصول وفروع اهل الس�نة وامجلا�ة یةالفكرة ا�هنض 

اعدا له يف التدريس وعند ما الف الغزايل كتابة اعتزازه �لغزايل حىت جعله مس

  .١املنخول يف علم األصول قال له اجلويين دفنتين وا� حي هال صربت حىت اموت

واما تالمذته فمنهم ابو النصر امحد بن عبد هللا اخلُْمَقِدي، وابو منصور 

بو عبد العطاري الواعظ يف طوس، وابو الفتح امحد بن علي، وابو سعيد التوقاين، وا

هللا املهدي، وابو حامد االسفراييين، ودمحم بن حيي بن منصور شارح الوسيط، وابو 

بكر بن العريب القاضي املالكي وهو من محل كتابه احياء علوم الدين اىل املغرب، 

وسلطان االلياء الشيخ عبد القادر اجليالين و�ثر �لغزايل حىت انه الف كتابة الغنية 

  على منط كتاب احياء علوم الدين.لطاليب طريق احلق 

هللا يل يف كتابة الفكرة النهضية يف اصول وفروع اهل السنة  ههذا ما يسر 

واجلماعة ارجو من هللا تعاىل ان يكون �فعا يل وملن طالعه وقرأه وجلميع املسلمني 

واملسلمات وذالك يف يوم الثال�ء الثالث عشر من شهر اجلمادي االوىل سنة 

جرة النبوية ىف املعهد االسالمي السلفي �ضة العلوم بننت وصلى هللا من اهل ١٤٣۹

  على سيد� دمحم وعلى اله وصحبه امجعني واحلمد � رب العاملني.

  

 

                                                           
  ١٥۹رجال الفكر يف االسالم :   ١


